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Afgørelse om påtale til L-Net A/S om 
overholdelse af krav om tiltag i internt 
overvågningsprogram  

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at netvirksomhederne lever op til kravene i §§ 1-3 

og § 5 i IO-bekendtgørelsen, jf. § 6, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 2247 af 29. de-

cember 2020 om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomhe-

der og Energinet (IO-bekendtgørelsen).  

 

IO-bekendtgørelsen fastsætter krav om, at netvirksomheder udarbejder, gennemfører 

og kontrollerer et program for virksomhedens interne overvågning, som beskriver virk-

somhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, og at virksomhederne skal 

offentliggøre en årsberetning med en beskrivelse af programmet og kontrollen af dette 

og anmelde årsberetningen til Forsyningstilsynet, jf. § 6, stk. 1, i IO-bekendtgørelsen.   

 

Forsyningstilsynet har i efteråret 2020 gennemført en stikprøveundersøgelse hos L-

Net A/S vedrørende virksomhedens opfyldelse af krav om tiltag, der skal sikre, at virk-

somheden overholder reglerne om særskilt identitet i § 2, stk. 1, nr. 11 og 12, i IO-be-

kendtgørelsen. 

 

Forsyningstilsynet konstaterede i forbindelse med tilsynet, at L-Net A/S i sit interne 

overvågningsprogram ikke havde beskrevet de tiltag, der skal sikre retlig og faktisk rå-

deret over netvirksomhedens hjemmeside efter § 2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., i IO-bekendt-

gørelsen.  

 

Forsyningstilsynet påtaler derfor, at L-Net A/S på tidspunktet for tilsynet, ikke har udar-

bejdet et internt overvågningsprogram for netvirksomheden i overensstemmelse med 

kravene i § 2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., jf. § 6 i IO-bekendtgørelsen, jf. § 85 d, stk. 1, i lov 

om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside i 

medfør af § 78 b i lov om elforsyning. 

http://esdh-evm-kfst/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=200011&recno=336720
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet påtaler, at L-Net A/S for tidspunktet for tilsynets gennemførelse ikke 

havde udarbejdet et internt overvågningsprogram for netvirksomheden, der opfylder 

kravene vedrørende de tiltag, der skal sikre retlig og faktisk råderet over netvirksomhe-

dens hjemmeside, jf. § 2, stk. 1, nr. 10, 2. pkt., jf. § 6 i IO-bekendtgørelsen, jf. § 85 d, 

stk. 1, i lov om elforsyning. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet har i efteråret 2020 gennemført en stikprøveundersøgelse hos L-

Net A/S vedrørende virksomhedens opfyldelse af krav om tiltag, der skal sikre, at virk-

somheden overholder reglerne om særskilt identitet i § 2, stk. 1, nr. 11 og 12, i IO-be-

kendtgørelsen. 

 

Den gennemførte stikprøveundersøgelse er en del af Forsyningstilsynets tilsyn med, 

om netvirksomhederne lever op til virksomhedernes forpligtelse i §§ 1-3 og § 5 i IO-be-

kendtgørelsen til at udarbejde, gennemføre og kontrollere et program for virksomhe-

dens interne overvågning, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskri-

minerende adfærd, samt offentliggøre og anmelde til Forsyningstilsynet en årsberet-

ning med en beskrivelse af programmet og kontrollen af dette, jf. § 6 i bekendtgørel-

sen. Netvirksomhedens interne overvågningsprogram skal som minimum beskrive de 

tiltag, som står beskrevet i § 2, stk. 1, nr. 1-12, i IO-bekendtgørelsen.  

 

Netvirksomheden L-Net A/S ejes af Multiforsyning A/S med 100 pct. af kapitalande-

lene. Multiforsyning A/S ejes af Vestforsyning A/S med 100 pct. af kapitalandelene, og 

Vestforsyning A/S ejes af Holstebro Kommune med 100 pct. af kapitalandelene.  

 

Vestforsyning Service A/S er en elhandelsvirksomhed, der ejes af Vestforsyning Er-

hverv A/S med 100 pct. af kapitalandelene.  

 

Vestforsyning Erhverv A/S ejes af Vestforsyning A/S med 100 pct. af kapitalandelene. 

L-Net A/S er således koncernforbundet med elhandelsvirksomheden Vestforsyning 

Service A/S og er således omfattet af reglerne vedrørende særskilt identitet i § 20 b i 

lov om elforsyning, da netvirksomheden er vertikalt integreret med en elhandelsvirk-

somhed efter § 5, stk. 1, nr. 22, i lov om elforsyning.  

 

I et brev af 16. oktober 2020 anmodede Forsyningstilsynet virksomheden om at frem-

sende følgende oplysninger med tilhørende dokumenter:  

 

 Dokumentation for virksomhedens tiltag, der skal sikre, at netvirksomheden er 

identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med net-

virksomheden, og at der ikke i øvrigt i den vertikalt integrerede netvirksom-

heds kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarheder om 

netvirksomhedens særskilte identitet, 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM PÅTALE TIL L-NET A/S OM OVERHOLDELSE AF KRAV OM TILTAG I 

INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 

Side 3/10 

 Dokumentation for virksomhedens tiltag, der sikrer retlig og faktisk råderet 

over netvirksomhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden la-

der andre uden for netvirksomheden anvende, og 

 Dokumentation for virksomhedens tiltag der skal sikre, at andre, som 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.  

 

Ved mail af 4. november 2020 fremsendte L-Net A/S følgende materiale: 

 

 ”Svarskrivelse til Forsyningstilsynet – stikprøveundersøgelse IO” 

 ”Bilag 1 – Faktura for oprettelse af hjemmeside for L-Net” 

 ”Bilag 2 – Faktura for hosting 2018” 

 ”Bilag 3 – Faktura for levering af kuverter til L-Net” 

 ”Bilag 4 – Brevskabelon L-Net” 

 ”Bilag 5 – Kundeafregning fra L-Net” 

 ”Bilag 6 – Kopi af sms ved afbrud” 

 ”Bilag 7 – Brevskabelon Vestforsyning” 

 ”Bilag 8 – Vestfosyning koncernen” 

 

Ved mail af 6. november 2020 anmodede Forsyningstilsynet om fremsendelse af net-

virksomhedens interne overvågningsprogram, som blev fremsendt af L-Net A/S ved 

mail af 9. november 2020.  

 

Af L-Net A/S’ interne overvågningsprogram fremgår følgende:  

 

”L-Net A/S følger reglerne for identitetsmæssig adskillelse, i henhold til Forsyningstilsy-

nets vejledning ”Netvirksomhedernes særskilte identitet”, februar 2018, således det 

står klart for elforbrugerne, at L-Net A/S’ informationer og ydelser er adskilt fra koncer-

nens øvrige aktiviteter. 

 

Den særskilte identitet ses tydeliget ved at selskabet har sit eget navn og logo, som er 

forskelligt fra de øvrige selskaber i koncernen. Alle medarbejdere bærer netselskabets 

navn og logo. 

 

I forbindelse med outsourcing af opgaver opretholder elnetselskabet sin særskilte iden-

titet ved at benytte binavnet V01. Binavnet fremgår af de montørbiler der arbejder for 

L-Net A/S.” 

 

På side 7 i virksomhedens interne overvågningsprogram fremgår det følgende:  

 

”Kundeservice er ansvarlig for at gældende regler vedr. hjemmeside og opbygning af 

fakturaer følges.” 

 

L-Net A/S fremsendte samtidig dokumentation i form af billeder af L-Net A/S´ biler og 

medarbejdernes arbejdstøj, hvor det er tydeligt fremgår, at medarbejderne udfører ar-

bejde for L-Net A/S. Endvidere har virksomheden eget telefonnummer og e-mail 

adresse, ligesom det af L-Net A/S brevskabeloner tydeligt fremgår, at det er L-Net A/S, 

der er afsenderen. Ved outsourcing af opgaver anvendes binavnet V01 A/S.  
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Som dokumentation for faktisk og retlig råderet over hjemmesiden ”www.l-net.dk”, 

fremsendte L-Net A/S en faktura for oprettelse af hjemmesiden samt den årlige ho-

sting. Der bliver på netvirksomhedens hjemmeside ikke henvist til andre dele af kon-

cernen.  

 

Forsyningstilsynet gennemgik herefter det fremsendte materiale.  

 

L-Net A/S har i forbindelse med partshøring over udkast til afgørelse anmodet om vej-

ledning fra Forsyningstilsynet, samt udsættelse af frist for indlevering af materiale. For-

syningstilsynet imødekom L-Net A/S´ anmodning, og fristen blev udsat til den 

20.04.2021. Forsyningstilsynet har endvidere givet vejledning til netvirksomheden, i 

form af vejledning til beskrivelse af tiltag, der kunne opfylde kravet i § 2, stk. 1, nr. 11, 

2. pkt., i IO-bekendtgørelsen.  

 

Ved mail af 20. april 2021 fremsendte L-Net A/S deres interne overvågningsporgram til 

Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet har efterfølgende gennemgået det fremsendte 

materiale, og kan konstatere, at det overholder kravene i § 2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., i IO-

bekendtgørelsen.  

SAGENS PARTER 

 

Sagens part er L-Net A/S, CVR-nummer 10076951.  

HØRING 
 

Et udkast til afgørelse har i perioden fra den 04.02.2021 til den 04.03.2021 været i 

partshøring hos L-Net A/S. 

 

Ved mail af 25. februar.2021 modtog Forsyningstilsynet høringssvar fra L-Net A/S, 

hvor de bekræftede modtagelse af Forsyningstilsynets udkast til afgørelse. L-Net A/S 

accepterede, at deres IO-program skal overholde § 2, stk. 1, nr. 10, 2. pkt., i IO-be-

kendtgørelsen. L-Net A/S forespurgte samtidig om Forsyningstilsynets vejledning 

herom, samt en forespørgsel om udsættelse af fristen for opfyldelse af påbuddet.  

 

Forsyningstilsynet svarede L-Net A/S ved mail d. 25. marts 2021. Forsyningstilsynet 

gav L-Net A/S på baggrund af deres forespørgsel en udsættelse af fristen til den 20. 

april 2021. Forsyningstilsynet gav samtidig generel vejledning til opfyldelse af kravet, 

samt en henvisning til Forsyningstilsynets vejledning for interne overvågningsprogram.  

RETSGRUNDLAG 

Netvirksomheder skal udarbejde, gennemføre og kontrollere et program for netvirk-

somhedens interne overvågning. En årsberetning med en beskrivelse af programmet 

samt kontrollen af dette skal offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet en års-

beretning, jf. § 20 a, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 af lov om elfor-

syning. Bestemmelsen er sålydende:  
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§ 20 a. Transmissionsvirksomheder, der ikke er ejermæssigt adskilt i henhold til § 19 a, og net-

virksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedernes til-

tag for at forhindre diskriminerende adfærd. Virksomhederne skal sikre overholdelsen af program-

met for intern overvågning samt sikre, at det kontrolleres på passende måde. En årsberetning 

med en beskrivelse af programmet samt kontrollen af dette skal offentliggøres og anmeldes til 

Forsyningstilsynet. 

 

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 

nævnte forhold, herunder om, hvad programmet for intern overvågning skal indeholde, 

og hvordan det skal kontrolleres, jf. § 20 a, stk. 5, i lov om elforsyning. 

 

Netvirksomheder skal være identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som er vertikalt 

integreret med netvirksomheden, og sikre, at der ikke i øvrigt i den vertikalt integrerede 

netvirksomheds kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarhed om 

netvirksomhedens særskilte identitet, jf. § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning. Netvirk-

somheder skal også sikre, at andre, der udfører opgaver for netvirksomheden, ved op-

gavens udførelse anvender en identitet, som adskiller sig fra de identiteter, som i øvrigt 

anvendes af virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, jf. § 20 b, 

stk. 2, i lov om elforsyning. 

 

§ 20 b, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning er sålydende: 

 
§ 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 in-

tegrerede netvirksomheds kommunikationsarbejde 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 integreret med netvirksomheden, jf. dog stk. 3. 

 

Definitionen af en vertikal integreret virksomhed fremgår af § 5, stk. 1, nr. 22, i lov om 

elforsyning.  

 

Bestemmelsen er sålydende: 

 
§ 5 

I denne lov forstås ved følgende: 

… 

22) Vertikalt integreret virksomhed: Virksomhed eller gruppe af virksomheder, som den eller de 

samme fysiske eller juridiske personer har ret til direkte eller indirekte at øve kontrol over, og som 

mindst driver enten transmissions- eller netvirksomhed og mindst enten elproduktionsvirksom-

hed- eller elhandelsvirksomhed.  

 

Netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, der skal beskrive virk-

somhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, jf. § 1, stk. 1 og 2, i bekendt-

gørelse nr. 2247 af 29. december 2020 om program for intern overvågning for net- og 

transmissionsvirksomheder og Energinet (IO-bekendtgørelsen). Det bemærkes, at der 

under sagens behandling er trådte en ny IO-bekendtgørelse i kraft. Dette indebærer, at 

den tidligere nummerering er ændret med den nugældende bekendtgørelsen, således, 

at den ophævede bekendtgørelse tidligere nr. 10 og 11, i bekendtgørelse nr. 933 af 27. 

juni 2018 nu fremgår nr. 11 og 12 i bekendtgørelse nr. 2247 af 29. december 2020. 

 

§ 1, i IO bekendtgørelsen er sålydende:  
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§ 1. Netvirksomheder, transmissionsvirksomheder, der ikke er ejermæssigt adskilt i henhold til § 

19 a i lov om elforsyning, og Energinet skal opstille et program for intern overvågning, som har til 

formål at forhindre diskriminerende adfærd. 

Stk. 2. Programmet skal beskrive virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, 

herunder beskrive de specifikke forpligtelser, som virksomhedens ansatte, rådgivere og øvrige 

personer, som udfører opgaver for virksomheden, er underlagt for at opfylde det i stk. 1 nævnte 

formål. 

 

Det interne overvågningsprogram skal som minimum beskrive følgende af de i § 2, stk. 

1, i IO-bekendtgørelsen oplistede tiltag:  

 
§ 2. Programmet skal som minimum beskrive følgende tiltag, som skal være egnede til at forhin-

dre diskriminerende adfærd: 

1) De tiltag der skal sikre, at adgangen til virksomhedens net sker på ikkediskriminerende vilkår, 

og at vedligeholdelse og udbygning af nettet samt virksomhedernes opgaver, herunder vedrø-

rende nettilslutning og netafbrydelse, gennemføres på en ikkediskriminerende måde i forhold til 

nettets brugere. 

2) De tiltag der skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selska-

ber. 

3) De tiltag der skal sikre, at kravene om habilitet, jf. § 45 i lov om elforsyning samt regler om le-

dende medarbejderes erhvervsmæssige interesser fastsat i bekendtgørelse om varetagelse af 

netvirksomhedsaktiviteter, overholdes. 

4) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som virksomheden indgår med an-

dre virksomheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletids-

punktet, jf. § 46 i lov om elforsyning. 

5) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jf. § 47, stk. 3, 

og § 76, stk. 1, nr. 4, i lov om elforsyning, § 12 i lov om Energinet samt regler herom udstedt i 

medfør af lov om elforsyning og lov om Energinet. 

6) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jf. § 

47, stk. 4, i lov om elforsyning, samt § 2, stk. 4, i lov om Energinet. 

7) De tiltag der skal sikre, at netvirksomheden forvalter data i overensstemmelse med § 84 a, stk. 

3, i lov om elforsyning, herunder beskrive de tiltag, der sikrer, at alle berettigede parter har ikke-

diskriminerende adgang til oplysninger vedrørende netvirksomhedens aftagenumre på tydelige 

og lige vilkår. 

8) De tiltag der skal sikre, at kommunikation med en elhandelsvirksomhed om forhold, der vedrø-

rer et konkret aftagenummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet, og 

at direkte kommunikation mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden om enkelte afta-

genumre kun sker i særlige tilfælde fastlagt i Energinets forskrifter, hvor elhandelsvirksomheden 

har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydel-

ser eller lignende, jf. § 72 c, stk. 1, i lov om elforsyning. 

9) De tiltag der skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som virksomheden mod-

tager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jf. § 84, stk. 8, og § 84 a, stk. 1, i 

lov om elforsyning, og såfremt sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker på en ikkedis-

kriminerende måde. Programmet skal herunder beskrive, hvilke oplysninger, der skal behandles 

fortroligt, samt de procedurer, der gælder for virksomhedens modtagelse og behandling af disse 

oplysninger. 

10) De tiltag der skal forhindre, at oplysninger om virksomhedens egne aktiviteter, som kan være 

forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde, jf. § 84 a, stk. 1, i 

lov om elforsyning. 

11) De tiltag der skal sikre, at netvirksomheder er identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som 

er vertikalt integreret med netvirksomheden, og at der ikke i øvrigt i den vertikalt integrerede net-

virksomheds kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarheder om netvirksomhe-

dens særskilte identitet. Netvirksomheden skal herunder beskrive de tiltag, der skal sikre retlig og 

faktisk råderet over netvirksomhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader 

andre uden for netvirksomheden anvende, jf. § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning. 

12) De tiltag der skal sikre, at andre, der udfører opgaver for netvirksomheden, ved opgavens ud-

førelse anvender en identitet, som adskiller sig fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virk-

somheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, jf. § 20 b, stk. 2, i lov om elforsyning. 
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§ 6 i IO-bekendtgørelsen fastsætter Forsyningstilsynets tilsynsforpligtelse. Bestemmel-

sen er sålydende: 
 

§ 6. Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at programmet er i overensstemmelse med §§ 1 og 2, og 

at årsberetning udformes, offentliggøres og anmeldes efter reglerne i § 5. 

Stk. 2. I forbindelse med anmeldelsen af årsberetningerne, jf. § 5, fører Forsyningstilsynet endvi-

dere tilsyn med, at programmet er gennemført, og at der er foretaget den i programmet be-

skrevne kontrol af programmet, jf. § 3. 

 

Forsyningstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler ud-

stedt i medfør af loven, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist, jf. § 

85 d, stk. 1, i lov om elforsyning. 

  

Bestemmelsen er sålydende: 

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

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

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

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

den straks eller inden en nærmere angivet frist. 

 

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

undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige 

et ulovligt forhold, jf. § 87, stk. 1, nr. 7, i lov om elforsyning.  

 

Bestemmelsen er sålydende: 

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

… 

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

ligt forhold, 

 

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) har udarbejdet en vejledning til program for intern 

overvågning for at forhindre diskriminerende adfærd. Vejledningen, der er offentliggjort 

på Forsyningstilsynets hjemmeside, kan tilgås via følgende link: https://forsyningstilsy-

net.dk/media/6456/vejledning_til_program_for_intern_overvaagning.pdf  

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt L-Net A/S har udarbejdet et internt overvågningspro-

gram i medfør af § 20 a, stk. 1, i lov om elforsyning, der opfylder kravene i § 2 i IO-be-

kendtgørelsen. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning og § 6, stk. 1, i IO-

bekendtgørelsen. 

 

L-Net A/S skal som netvirksomhed opstille et program for intern overvågning, som be-

skriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, jf. § 20 a, stk. 1, 

i lov om elforsyning og § 1 i IO-bekendtgørelsen. Kravene til det interne overvågnings-

program fremgår af § 2 i IO-bekendtgørelsen. 

 

https://forsyningstilsynet.dk/media/6456/vejledning_til_program_for_intern_overvaagning.pdf
https://forsyningstilsynet.dk/media/6456/vejledning_til_program_for_intern_overvaagning.pdf


FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM PÅTALE TIL L-NET A/S OM OVERHOLDELSE AF KRAV OM TILTAG I 

INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 

Side 8/10 

I L-Net A/S´ interne overvågningsprogram fremgår følgende:  

 

”L-Net A/S følger reglerne for identitetsmæssig adskillelse, i henhold til Forsyningstilsy-

nets vejledning ”Netvirksomhedernes særskilte identitet”, februar 2018, således det 

står klart for elforbrugerne, at L-Net A/S’ informationer og ydelser er adskilt fra koncer-

nens øvrige aktiviteter. 

 

Den særskilte identitet ses tydeliget ved at selskabet har sit eget navn og logo, som er 

forskelligt fra de øvrige selskaber i koncernen. Alle medarbejdere bærer netselskabets 

navn og logo. 

 

I forbindelse med outsourcing af opgaver opretholder elnetselskabet sin særskilte iden-

titet ved at benytte binavnet V01. Binavnet fremgår af de montørbiler der arbejder for 

L-Net A/S.” 

 

Endvidere fremgår der følgende:  

 

”Kundeservice er ansvarlig for at gældende regler vedr. hjemmeside og opbygning af 

fakturaer følges.” 

 

Endvidere har L-Net A/S fremsendt dokumentation i form af billeder af L-Net A/S biler 

og medarbejdernes arbejdstøj, hvor det er tydeligt, at det er L-Net A/S, der udfører ar-

bejdet. Endvidere har virksomheden sit eget telefonnummer og e-mailadresse, og det 

fremgår tydeligt på L-Net A/S´ brevskabeloner, at det er L-Net A/S, der er afsenderen. 

Ved outsourcing af opgaver, anvendes der binavnet V01 A/S.  

 

Som dokumentation for faktisk og retlig råderet over hjemmesiden ”www.l-net.dk”, 

fremsendte L-Net A/S en faktura for oprettelse af hjemmesiden samt den årlige ho-

sting. Der bliver på netvirksomhedens hjemmeside ikke henvist til andre dele af kon-

cernen. I netvirksomhedens interne overvågningsprogram fremgår det alene, at ”Kun-

deservice er ansvarlig for at gældende regler vedr. hjemmeside og opbygning af faktu-

raer følges”. 

 

Af § 2, stk. 1, nr. 11, i IO-bekendtgørelsen fremgår følgende: 

 

§ 2. Programmet skal som minimum beskrive følgende tiltag, som skal være egnede til at forhin-

dre diskriminerende adfærd:  

[..] 

11) De tiltag der skal sikre, at netvirksomheder er identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som 

er vertikalt integreret med netvirksomheden, og at der ikke i øvrigt i den vertikalt integrerede net-

virksomheds kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarheder om netvirksomhe-

dens særskilte identitet. Netvirksomheden skal herunder beskrive de tiltag, der skal sikre retlig og 

faktisk råderet over netvirksomhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader 

andre uden for netvirksomheden anvende, jf. § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at der med tiltag menes de handlinger, som netvirksom-

heder igangsætter og løbende anvender for at sikre, at netvirksomheder ikke diskrimi-

nerer og ikke favoriserer interesseforbundne parter. Virksomhederne bør se tiltagene i 

sammenhæng med virksomhedens generelle kvalitetssikringssystem og prioritere det 
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på lige fod med systemer og tiltag, der skal sikre kvalitet og regeloverholdelse på an-

dre område. Det er således utilstrækkeligt blot at angive, hvem der har ansvar for at 

reglerne overholdes. 

 

I det foreliggende tilfælde er der tale om, at L-Net A/S program for intern overvågning 

alene angiver, hvem der er ansvarlig for, at reglerne overholdes. 

 

Forsyningstilsynet konstaterede efter en gennemgang af det fremsendte materiale, at 

L-Net A/S ikke havde udarbejdet et internt overvågningsprogram efter § 20 a i lov om 

elforsyning, der opfylder minimumskravene vedrørende de tiltag, der skal sikre retlig 

og faktisk råderet over netvirksomhedens hjemmesider efter § 2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., i 

IO-bekendtgørelsen. 

 

Forsyningstilsynet vurdererede således, at L-Net A/S ikke i tilstrækkelig grad over-

holdte kravet i § 2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., i IO-bekendtgørelsen ved at anføre, ”Kunde-

service er ansvarlig for at gældende regler vedr. hjemmeside og opbygning af faktu-

raer følges”, i netvirksomhedens interne overvågningsprogram. 

 

Forsyningstilsynet sendte derfor et udkast til afgørelse om påbud til L-Net A/S om at 

udarbejde et internt overvågningsprogram for netvirksomheden, der opfylder kravene i 

§ 2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., i IO-bekendtgørelsen, jf. § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet henviste i den forbindelse til tilsynets vejledning til program for in-

tern overvågning, som netvirksomheden kan bruge ved udarbejdelse af det interne 

overvågningsprogram. Vejledningen kan tilgås via følgende link: https://forsyningstilsy-

net.dk/media/6456/vejledning_til_program_for_intern_overvaagning.pdf 

 

L-Net A/S har i forbindelse med partshøringen sendt en forespørgsel om vejledning fra 

Forsyningstilsynet, samt en anmodning om udsættelse af tidsfristen. Forsyningstilsynet 

meddelte herefter L-Net A/S, at deres anmodning om udsættelse af fristen blev imøde-

kommet.  

 

Forsyningstilsynet gav i forbindelse med L-Net A/S´ forespørgsel generel vejledning til 

netvirksomhedens opfyldelse af kravet. Forsyningstilsynet henviste ligeledes til Forsy-

ningstilsynets vejledning for interne overvågningsprogram. 

 

Ved mail af 20. april 2021 sendte L-Net A/S  til Forsyningstilsynet deres interne over-

vågningsprogram. Forsyningstilsynet har efterfølgende gennemgået materialet, og kan 

konstatere, at det fremsendte materiale overholder kravene i § 2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., 

i IO-bekendtgørelsen.  

 

Forsyningstilsynet påtaler derfor, at L-Net A/S på tidspunktet for tilsynet ikke havde ud-

arbejdet et internt overvågningsprogram for netvirksomheden, der opfylder kravene 

vedrørende de tiltag, der skal sikre retlig og faktisk råderet over netvirksomhedens 

hjemmeside, jf. § 2, stk. 1, nr. 10, 2. pkt., jf. § 6 i IO-bekendtgørelsen. 

https://forsyningstilsynet.dk/media/6456/vejledning_til_program_for_intern_overvaagning.pdf
https://forsyningstilsynet.dk/media/6456/vejledning_til_program_for_intern_overvaagning.pdf
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OFFENTLIGGØRELSE 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside www.forsy-

ningstilsynet.dk, jf. § 78 b, stk. 1, i lov om elforsyning. Offentliggørelsen vil omfatte L-

Net A/S´ navn, idet dette skønnes at være af almen interesse for offentligheden, og da 

det er Forsyningstilsynets vurdering, at offentliggørelsen ikke vil medføre uforholds-

mæssig stor skade for netvirksomheden. 

KLAGEVEJLEDNING  

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

stk. 1, i lov om elforsyning. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger ef-

ter, 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 

 

Ann-Kristin Havnegjerde 

Fuldmægtig 

Tlf. +45 41 71 53 99 

akha@forsyningstilsynet 


