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Afgørelse om påtale til Flow Elnet A/S 
om virksomhedens interne overvåg-
ningsprogram 

 

RESUMÉ 

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

og § 5, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 2247 af 29. december 2020 om program for intern 

overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet (IO-bekendtgørel-

sen). 

 

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. Netvirksomhederne skal 

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

og anmelde årsberetningen til Forsyningstilsynet, jf. § 5 i IO-bekendtgørelsen.   

 

Forsyningstilsynet har i efteråret 2020 gennemført en stikprøveundersøgelse hos Flow 

Elnet A/S vedrørende virksomhedens opfyldelse af krav om tiltag, der skal sikre, at 

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

bekendtgørelsen. 

 

Forsyningstilsynet har i forbindelse med sit tilsyn konstateret, at Flow Elnet A/S ikke på 

tidspunktet for tilsynet havde udarbejdet et program for intern overvågning der i til-

strækkelig grad opfyldte kravene i § 2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., og 12, i IO-bekendtgørel-

sen. 

 

Forsyningstilsynet påtaler derfor, at Flow Elnet Net A/S på tidspunktet for tilsynet, ikke 

havde udarbejdet et internt overvågningsprogram for netvirksomheden i overensstem-

melse med § 20 a, stk. 1, i lov om elforsyning, der opfyldte kravene i § 2, stk. 1, nr. 11, 

2. pkt., og 12, i IO-bekendtgørelsen. 

 

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=336722
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet påtaler, at Flow Elnet A/S for tidspunktet for tilsynets gennemfø-

relse, ikke havde udarbejdet et internt overvågningsprogram, der opfyldte kravene i § 

2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., og nr. 12, jf. § 6 i IO-bekendtgørelsen.  

 

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

ningstilsynet.dk, jf. § 78 b, 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 Flow 

Elnet A/S vedrørende virksomhedens opfyldelse af krav om tiltag, der skal sikre, at 

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

bekendtgørelsen. 

 

Den gennemførte stikprøveundersøgelse er en del af Forsyningstilsynets tilsyn af, om 

netvirksomhederne lever op til virksomhedernes forpligtelse til at udarbejde, gennem-

føre og kontrollere et program for virksomhedens interne overvågning, som beskriver 

virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, samt offentliggøre og 

anmelde til Forsyningstilsynet en årsberetning med en beskrivelse af programmet og 

kontrollen af dette. Netvirksomhedens interne overvågningsprogram skal som mini-

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

 

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, 

 Dokumentation for virksomhedens tiltag der sikrer retlig og faktisk råderet over 

netvirksomhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader 

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 3. november 2020 fremsendte Flow Elnet A/S følgende dokumenter: 

 

 ”Svar på stikprøve af Flow Elnets program for intern overvågning” 

 ”Bilag A Intern Overvågning – Procedure i QMS” 

 ”Bilag B Områdeprocedure – Origo Service” 

 ”bilag C Organisationsbeskrivelse” 
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 ”Bilag D1 Foto ORIGO servicevogn” 

 ”Bilag D2 Foto- medarbejder i Origo tøj” 

 ”Bilag E fakturaer omhandlende etablering af Flow Elnets hjemmeside dateret 

30.06.2018 og 25.06.2018” 

 ”Bilag F Intro nye medarbejdere – 09.09.2020 – anonyminiseret” 

 ”Bilag G bekræftelse af Intern audit i Intern Overvågning – Salg Kundecenter 

og Energirådgivning 06.10.2020” 

 ”Bilag H Ledelsesevalueringsmødereferat 16.09.2020 – anonymiseret – men 

med IO-punkter” 

 ”Registrering af hændelser vedr.I/O – 2020” 

 

Ved mail den 6. november 2020 anmodede Forsyningstilsynet om netvirksomhedens 

interne overvågningsprogram.  

 

Ved mail den 9. november 2020 besvarede Flow Elnet A/S Forsyningstilsynets hen-

vendelse. Af mailen var der vedhæftet et dokument, ”Kopi af Intern Overvågning – Pro-

cedure i QMS – 09.11.2020”.  

 

Det fremsendte dokument indeholder følgende punkter: 

 

1. Formål 

2. Anvendelsesområde  

2.1. Krav om intern overvågning 

2.2. Ledelse, opgaver og organisation 

- SEF A/S´ arbejdsopgaver 

- Opgaver i koncernen 

- Opgaver, der udføres af selskaber uden for koncernen 

3. Ansvar og myndighed 

3.1. Overordnet ansvar  

3.2. Intern IO-ansvarlig koordinator 

4. Fremgangsmåde  

4.1. Kontrol 

4.2. Audit 

 

Af punkt nr. 1, ”formål”, fremgår følgende: 

 

”SEF-koncernens interne overvågningsprogram er foranlediget af bekendtgørelse nr. 

980 af 6. oktober 2011, Bek. om program for intern overvågning for net - og transmissi-

onsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning  

 

Det interne overvågningsprogram justeres efter behov, herunder foretages hvert år au-

dit for koncernens medarbejdere, således at selskabet kan vurdere konsekvensen af 

eventuelle klager eller hændelser samt foretage generel opdatering af de berørte med-

arbejdere og ændre procedurer i nødvendigt omfang.” 

 

Af punkt nr. 2 og 3, fremgår følgende:  

 

”2 Anvendelsesområde  
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2.1 Krav om intern overvågning  

Kravet om intern overvågning gælder net selskabet Flow Elnet A/S. Bestemmelserne 

vedrørende habilitet er ikke gældende for SEF-koncernen, da antal tilsluttede kunder i 

Flow Elnet Net A/S er under 100.000.  

 

Samtlige medarbejdere i SEF-koncernen er ansat i moderselskabet SEF A/S. Flow El-

net A/S har dog selvstændig ledelse. Medarbejderne i moderselskabet udfører arbej-

der for alle selskaber i koncernen. Det interne overvågningsprogram omfatter de ar-

bejdsopgaver, der af moderselskabets medarbejdere udføres for Flow Elnet A/S. Pro-

grammet omfatter endvidere de arbejdsopgaver, som medarbejderne udfører for andre 

selskaber i koncernen, når medarbejdernes viden fra arbejdet for Flow Elnet A/S kan 

give mulighed for misbrug.  

I det omfang arbejdsopgaver udføres af selskaber uden for koncernen, udarbejdes 

særskilte procedurer for dette arbejde, f.s.v. arbejdet er omfattet af bekendtgørelsen 

om intern overvågning.  

 

2.2 Ledelse, opgaver og organisation  

Fonden Sydfyns Elforsyning er en erhvervsdrivende fond, hvorunder de øvrige selska-

ber er placeret.  

 

SEF A/S er moderselskab for Flow Elnet A/S, SEF Energi A/S, SEF Fiber A/S, SEF In-

novation A/S og FiberLAN A/S.  

 

SEF A/S øverste myndighed er bestyrelsen. Repræsentantskabet vælger selskabets 

bestyrelse, der ansætter selskabets direktør. 

 

Flow Elnet A/S har ca. 32.000 netkunder og har kun aktiviteter i henhold til net bevillin-

gen i Flow Elnet A/S og har ikke bevilling til transmissionsvirksomhed.  

Elforsyningslovens § 45 vedrørende habilitetskrav for selskabets bestyrelsesmedlem-

mer, direktør og øverste daglige ledelse (ledelsesmæssig ”unbundling”) er ikke gæl-

dende. Selskabet er således alene omfattet af almindeligt gældende habilitetsregler.  

 

SEF A/S' arbejdsopgaver  

SEF A/S er moderselskab for såvel selskaberne med bevillingsopgaver (Flow Elnet 

A/S) som for de kommercielle selskaber, SEF Energi A/S, SEF Fiber A/S, SEF Innova-

tion A/S og FiberLAN A/S – vist på koncernoversigt på SEF’s hjemmeside - klik her.  

 

Samtlige medarbejdere i koncernen er ansat i SEF A/S som illustreret på Organisatio-

nen - Startside SEF er organisatorisk opdelt i følgende områder:  

Sekretariat og Direktion  

Økonomi / Kantine  

IT  

Databehandling og Afregning  

Marketing  

Salg kundecenter og Energirådgivning  

PM og forretningsudvikling  

Origo Service  

Nærvarme Danmark 
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Opgaver i koncernen  

De øvrige selskaber i koncernen har således ikke egne ansatte bortset fra net selska-

bet, der jf. elforsyningsloven har en ansvarlig ledelse. Alene net selskabet er omfattet 

af bestemmelserne om intern overvågning.  

 

Opgaver, der udføres af selskaber uden for koncernen  

Netselskabet bestiller i visse situationer arbejdsopgaver udført af eksterne samar-

bejdspartnere, fx leverandører. I det omfang eksterne leverandører kommer i berøring 

med fortroligt materiale, får adgang til informationer, eller får adgang til at henvende 

sig til omverdenen på vegne af SEF, vil der blive udarbejdet særlige procedurer, der 

sikrer, at bestemmelserne vedr. intern overvågning bliver overholdt også i disses ar-

bejde.  

 

Det samme gælder i det omfang, eksterne samarbejdspartnere kommer i berøring med 

information hos andre selskaber i koncernen, hvor dette materiale hidrører fra netvirk-

somheden og er underlagt begrænsninger i anvendelsen. Se også Adgangsstyring for 

interne og eksterne medarbejdere  

 

Det arbejde, moderselskabet udfører for netselskabet, er fuldt ud omfattet af den in-

terne overvågning, medens det arbejde, som moderselskabet udfører for andre selska-

ber i koncernen, alene er omfattet af de dele af reglerne om intern overvågning, der in-

deholder risiko for misbrug af informationer, som er opnået i kraft af arbejdet for net 

virksomheden. 

 

3 Ansvar og myndighed  

 

3.1 Overordnet ansvar  

Direktøren for SEF A/S er ansvarlig for, at der findes et program for intern overvågning 

i Flow Elnet A/S og at det er implementeret således at alle medarbejdere er bekendt 

med reglerne i programmet.  

 

Direktøren sikrer sig hvert år senest 15. februar via den udpegede interne IO-ansvar-

lige at modtage rapport fra chefgruppens medlemmer vedrørende overholdelse af reg-

lerne for intern overvågning.  

 

Direktøren orienterer senest 1. april hvert år bestyrelsen om status for selskabets in-

terne overvågningsprogram, herunder om hændelser og forslag til ændringer i pro-

grammet.  

 

Direktøren tager initiativ til at sikre, at selskabet senest den 1. juni hvert år kan offent-

liggøre og indsende beretning til Energitilsynet om selskabets interne overvågning. Be-

retningen er godkendt og underskrevet af ekstern IO-ansvarlig (koncernens revisions-

firma).  

 

Direktøren er ansvarlig for Flow Elnets A/S' interne overvågning samt for delegering af 

arbejdsopgaver vedr. intern overvågning til afdelingslederne, herunder:  

 Sikring af gennemførelse af de enkelte afdelingers overvågningsprogram  

 Sikring af kontrol af de enkelte afdelingers interne overvågningsprogram  

 Udarbejdelse af endelig årsrapport.  
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3.2 Intern IO ansvarlig koordinator  

Direktøren har udpeget en intern IO ansvarlig koordinator, der tager initiativ til at sikre 

udarbejdelse af rapporter. Den interne IO ansvarlige er placeret i netselskabet (Er 

samtidig QMS ansvarlig).  

 

Den interne IO-koordinator er i øvrigt ansvarlig for følgende:  

 Igangsætning og udarbejdelse af afdelingernes IO-program.  

 Information til afdelingerne og deres medarbejdere.  

 Opstilling af kontrolsystem for sikring af, at IO-program kendes og overholdes af de 

relevante ledere og medarbejdere samt at rapportering finder sted til IO-koordinator.  

 Gennemførelse af audit (gennemførelse af opfriskningskursus for de involverede 

medarbejdere efter foretagen revision af det interne overvågningsprogram).  

 

Ansvaret for udarbejdelse og vedligeholdelse af denne procedure påhviler således den 

interne IO-ansvarlige koordinator.” 

 

Af punkt nr. 4.1 fremgår følgende:  

 

4.1 Kontrol 

De punkter, der skal fokuseres på i de enkelte afdelinger i forhold til Flow Elnet A/S er 

følgende: 

1. Adgang til og drift af distributionsnettet skal ske på ikke-diskriminerende vis.  

2. Netselskabet må ikke i sin kundekontakt favoriserer bestemte selskaber. 

3. Krav til habilitet i ledelsen skal overholdes. 

4. Netselskabet skal indgå alle aftaler på markedsmæssige vilkår. 

5. Krav om regnskabsmæssig adskillelse skal overholdes. 

6. Krav om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, der ligger uden for netbevil-

lingen. 

7. Kommunikation med elhandlere om konkrete aftagenumre skal ske via data-

hubben. 

8. Forretningsmæssige følsomme oplysninger skal behandles fortroligt og hvis 

oplysninger kan videregives, skal det ske ikke-diskriminerende. 

9. Oplysninger om netselskabets egne aktiviteter, som kan være forretnings-

mæssige fordelagtige, må ikke videregives på diskriminerende måde. 

10. Netselskabet skal sikre klarhed om sin særskilte identitet. 

11. Netselskabet skal have faktisk og retlig råderet over egen hjemmeside. 

 

Hver afdeling er forpligtet til at registrere henvendelser, der giver anledning til tvivl om 

rækkevidden af forholdsregler og instruks for den pågældende afdeling samt klager 

vedr. misbrug af følsomme oplysninger eller diskriminerende adfærd m.m. i forhold til 

ovenstående punkter. 

Den enkelte chef indberetter hvert kvartal registreringerne til den IO-ansvarlige.  

Den IO-ansvarlige vurderer indberetningerne og tager skridt til evt. ændringer i de in-

terne procedurer og instruktioner. 

Den IO-ansvarlige sikrer, at afdelingslederne løbende implementerer ændringer i pro-

cedurer og instruktioner. 
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Af dokumentet ”Svar på stikprøve af Flow Elnets program for intern overvågning”, 

fremgår på side 1 følgende: 

 

”Med henvisning til ”Årsberetning vedr. program for Intern Overvågning i Flow Elnet 

A/S-2019” – kan læses på hjemmesiden, så er der gjort tiltag til sikring og tydeliggø-

relse af Flow Elnets særlige identitet. Dette er b.la. sket i form af Flow Elnets egen 

hjemmeside (www.Flow-Elnet.dk), Flow Elnets egen mail (kontakt@Flow-Elnet.dk), 

Flow Elnets eget brevpapir, Flow Elnets eget telefonnummer, Visitkort og Flow Elnets 

logo og navn er valgt forkselligt fra de øvrige koncernforbundne selskaber.  

 

… 

 

Origo Service A/S (cvr.nr. 32879934) som er driftsansvarlig virksomhed for Flow Elnet 

A/S (cvr.nr. 25119150) har ligeledes et logo og navn som er valgt forskelligt fra de øv-

rig koncernforbundne selskaber. Det er Origo Service A/S logo som anvendes på biler 

og mandskabets tøj.  

Det er som dokumentation til dette punkt vedhæftet kopi af:  

 QMS Procedure for Origo Service (Bilag B) 

 QMS Organisationsbeskrivelse (Bilag C) 

 Foto visende brug af logo på bi log arbejdstøj (Bilag D1 og D2) 

 

… 

 

Som teknisk chef for monopolvirksomheden Flow Elnet A/S er jeg meget bevidst om, 

at det kun er medarbejdere som arbejder for Flow Elnet, som kan og må ændre på 

Flow´s hjemmeside. Et besøg på hjemmesiden viser mange eksempler på informatio-

ner som gives og deles der – til gavn for monopolets interessenter.  

 

Flow Elnets hjemmeside er etableret af et firma, som KUN arbejder for Flow Elnet A/S.  

Det er som dokumentation til dette punkt vedhæftet kopi af:  

 Fakturaer dateret hhv. 25.06.2018 og 30.06.2018” 

 

Af ”Årsberetning vedr. program for Intern Overvågning i Flow Elnet A/S-2019”, fremgår 

det følgende:  

 

”4 Gennemførelse og kontrol af program for intern overvågning  

 

… 

 

I henhold til program for Intern Overvågning rapporteres gennemførelsen af program-

met iht. Til de opstillede punkter: 

 

… 

 

10. Netselskabet skal sikre klarhed om sin særskilte identitet. 

11. Netselskabet skal have faktisk og retlig råderet over egen hjemmeside. 

 

…  

 

http://www.flow-elnet.dk/
mailto:kontakt@Flow-Elnet.dk
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Ad 10) 

Der fokuseres på de områder, hvor der kan være risiko for diskriminerende adfærd, 

fælles markedsføring og henvisning til egen elinstallations- og fiberforretning. Disse ak-

tiviteter holdes adskilte og medarbejderne får bl.a. ved afdelingsmøder opfrisket og re-

peteret reglerne omkring intern overvågning, ligesom nye medarbejdere introduceres 

til reglerne straks efter ansættelsen.  

Den 01.04.2016 blev Engrosmodellen idriftsat. Dette afstedkom flere tiltag som skal 

sikre, at FE i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategi ikke skaber uklarhed 

om virksomhedens særskilte identitet.  

 

Det øgede kommunikationskrav har bl.a. betydet, at FE kun kommunikerer med elleve-

randørerne om konkrete aftagenumre via Datahubben for at sikre anonymitet og mind-

ske risikoen for diskrimination.  

 

Ligeledes er der gjort tiltag til sikring og tydeliggørelse af FE´s særlige identitet. Dette 

er bl.a. sket i form af FE´s egen hjemmeside (www.Flow-Elnet.dk), FE´s egen mail 

(kontakt@Flow-Elnet.dk), FE´s eget brevpapir, FE´s eget telefonnummer, nye FE visit-

kort og FE´s logo og navn er valgt forskelligt fra de øvrige koncernforbundne selska-

ber. 

 

Ad 11) 

Netselskabet skal have faktisk og retlig råderet over egen hjemmeside 

Hjemmesiden www.Flow-Elnet.dk er helt adskilt fra den kommercielle hjemmeside, så-

ledes at FE´s hjemmeside kun omfatter information og bestemmelser vedr. netselsk-

abet.  

SAGENS PARTER 

 

Sagens part er Flow Elnet A/S, CVR-nummer 25119150.  

HØRING 
 

Et udkast til afgørelse har i perioden fra 4. juni 2021 til 2. juli 2021 været i partshøring 

hos Flow Elnet A/S. 

 

Ved mail af 1. juli 2021 modtog Forsyningstilsynet høringssvar og et revideret internt 

overvågningsprogram fra Flow Elnet A/S.  

 

Flow Elnet A/S´ beskrev i deres høringssvar, at de har modtaget Forsyningstilsynets 

udkast til afgørelse om påbud vedrørende virksomhedens interne overvågningspro-

gram. Flow Elnet A/S oplyser, at de har ændret deres interne overvågningsprogram, 

og at de vedlagt deres fulde interne overvågningsprogram, som er udarbejdet efter den 

nye bekendtgørelse.  

 

 

http://www.flow-elnet.dk/
mailto:kontakt@Flow-Elnet.dk
http://www.flow-elnet.dk/
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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 lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 af lov om el-

forsyning. Bestemmelsen er sålydende:  

 
§ 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 § 20 a, 

stk. 1, nævnte forhold, herunder om, hvad programmet for intern overvågning skal in-

deholde, 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 elproduktionsvirksomhed- eller elhandelsvirk-

somhed.  

[..] 
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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 trådt en ny IO-bekendtgørelse i kraft. Dette indebærer, at 

den tidligere gældende nummerering er ændret, således, at den ophævede bekendt-

gørelses § 2, stk. 1, nr. 10 og 11, i bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2018 nu fremgår 

§ 2, stk. 1, nr. 11 og 12, i bekendtgørelse nr. 2247 af 29. december 2020. 

 

§ 1 i IO bekendtgørelsen er sålydende:  

 
§ 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 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. 
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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. 

 

Netvirksomhedens interne overvågningsprogram skal endvidere beskrive, hvordan net-

virksomheden gennemfører en passende kontrol af programmet, jf. § 2, stk. 2, i IO-be-

kendtgørelsen, der har følgende ordlyd:  

 
§ 2.  
[…] 

   Stk. 2. Programmet skal beskrive, hvordan virksomheden gennemfører en passende kontrol af 

programmet, herunder hvordan den overvågningsansvarliges uafhængighed sikres, jf. § 20 a, stk. 

2 og 3, i lov om elforsyning. 

 

§ 5 i IO-bekendtgørelsen regulerer netvirksomhedernes forpligtelse til at offentliggøre 

en årsberetning med en redegørelse for programmets gennemførelse. Bestemmelsen 

er sålydende:   

 
§ 5. Virksomheden skal offentliggøre en årsberetning for hvert kalenderår med en redegørelse for 

programmets gennemførelse i det forløbne år for hvert af punkterne i programmet, herunder en 

beskrivelse af ændringer i det interne overvågningsprogram og den foretagne kontrol. Årsberet-

ningen skal endvidere redegøre for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed. 

   Stk. 2. Årsberetningen skal dateres og underskrives af virksomhedens direktør og den uaf-

hængige overvågningsansvarlige. 

   Stk. 3. Årsberetningen for et kalenderår skal offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet 

senest den 1. juni i det følgende kalenderår. 

 

§ 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. 

 

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

overvågning for at forhindre diskriminerende adfærd – Elnetvirksomheder. Vejlednin-

gen, der er offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside, kan tilgås via følgende 

link: https://forsyningstilsynet.dk/media/6456/vejledning_til_program_for_intern_over-

vaagning.pdf  

 

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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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Flow Elnet A/S har udarbejdet et internt overvåg-

ningsprogram i medfør af § 20 a, stk. 1, i lov om elforsyning, der opfylder kravene i § 2, 

stk. 1, nr. 11 og 12, i IO-bekendtgørelsen. 

 

Afgørelsen er truffet i henhold § 6, stk. 1, i IO-bekendtgørelsen. 

 

Flow Elnet A/S skal som netvirksomhed opstille et program for intern overvågning, som 

beskriver 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 overvåg-

ningsprogram fremgår af § 2 i IO-bekendtgørelsen. 

 

Af § 2, stk. 1, i IO-bekendtgørelsen fremgår, at ”programmet skal som minimum be-

skrive følgende tiltag, som skal være egnede til at forhindre diskriminerende adfærd”. 

Disse tiltag skal beskrives i netvirksomhedens interne overvågningsprogram.  

 

Tiltagene i § 2, stk. 1, nr. 11 og 12, omfatter følgende:  

 

 De tiltag der skal sikre, at netvirksomheder er identitetsmæssigt adskilt fra virk-

somheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, og at der ikke i øvrigt 

i den vertikalt integrerede netvirksomheds kommunikationsarbejde og identitets-

strategier skabes uklarheder om netvirksomhedens særskilte identitet. Netvirk-

somheden 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. 

 

 De tiltag der skal 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 netvirksomhe-

den, jf. § 20 b, stk. 2, i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet finder, at der med tiltag menes de handlinger, som netvirksomhe-

derne igangsætter og løbende anvender for at sikre, at netvirksomhederne ikke diskri-

minerer og ikke favoriserer interesseforbundne parter. Selskaberne bør se tiltagene i 

sammenhæng med virksomhedens generelle kvalitetssikringssystem og prioritere det 

på lige fod med systemer og tiltag, der skal sikre kvalitet og regeloverholdelse på an-

dre områder.  

 

Af det fremsendte dokument ”Kopi af Intern Overvågning – Procedure i QMS – 

09.11.2020”, er der i punkt 4.1, en liste af de tiltag, som netvirksomheden fokuserer på 

i de enkelte afdelinger. Punkterne i listen omfatter tiltag, der fremgår i § 2, stk. 1, i IO-

bekendtgørelsen som har til formål at hindre diskriminerende adfærd.  

 

Af dokumentet ”Årsberetning vedr. program for Intern Overvågning i Flow Elnet A/S-

2019”, fremgår følgende:  

 

[..] 
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Ad 10) 

Der fokuseres på de områder, hvor der kan være risiko for diskriminerende adfærd, 

fælles markedsføring og henvisning til egen elinstallations- og fiberforretning. Disse ak-

tiviteter holdes adskilte og medarbejderne får bl.a. ved afdelingsmøder opfrisket og re-

peteret reglerne omkring intern overvågning, ligesom nye medarbejdere introduceres 

til reglerne straks efter ansættelsen.  

 

Den 01.04.2016 blev Engrosmodellen idriftsat. Dette afstedkom flere tiltag som skal 

sikre, at FE i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategi ikke skaber uklarhed 

om virksomhedens særskilte identitet.  

 

Det øgede kommunikationskrav har bl.a. betydet, at FE kun kommunikerer med elleve-

randørerne om konkrete aftagenumre via Datahubben for at sikre anonymitet og mind-

ske risikoen for diskrimination.  

 

Ligeledes er der gjort tiltag til sikring og tydeliggørelse af FE´s særlige identitet. Dette 

er bl.a. sket i form af FE´s egen hjemmeside (www.Flow-Elnet.dk), FE´s egen mail 

(kontakt@Flow-Elnet.dk), FE´s eget brevpapir, FE´s eget telefonnummer, nye FE visit-

kort og FE´s logo og navn er valgt forskelligt fra de øvrige koncernforbundne selska-

ber. 

 

Ad 11) 

Netselskabet skal have faktisk og retlig råderet over egen hjemmeside 

Hjemmesiden www.Flow-Elnet.dk er helt adskilt fra den kommercielle hjemmeside, så-

ledes at FE´s hjemmeside kun omfatter information og bestemmelser vedr. netselsk-

abet.  

 

Forsyningstilsynet har udarbejdet en vejledning for netvirksomhedernes interne over-

vågningsprogram. Af Forsyningstilsynets ”vejledning til program for intern overvågning 

for at forhindre diskriminerende adfærd – elnetvirksomheder”, fremgår følgende under 

punkt 10 ”klarhed om netselskabernes særskilte identitet”:  

 

”HVILKE TILTAG SIKRER, AT DER IKKE SKABES UKLARHED OM NETSELSK-

ABERS SÆRSKILTE IDENTITET – VALG AF NAVN OG LOGO?  

 

 Her skal netselskaberne beskrive tiltag, der sikrer opfyldelsen af kravet om, at nets-

elskabernes navn og log ikke bliver forvekslet med vertikalt integrerede selskaber.  

 

 Der kan f.eks. foretages følgende tiltag/procedurer:  

• Der udpeges bestemte personer, der er ansvarlige for at kontrollere om netselsk-

abets navn og logo ikke kan forveksles med vertikalt integrerede selskabers navn og 

logo, herunder elhandels – og elproduktionsselskabers.  

• Der udpeges personer, der skal være ansvarlige for - i tilfælde af manglende overhol-

delse af kravet herom - at rapportere til den ansvarlige ledelse, der kan bringe forhol-

det i overensstemmelse med loven. 

 • At der foreligger procedurer og skabeloner for hvordan selskabet identificerer/præ-

senterer sig – hjemmeside, breve, telefonnummer m.v. 

 

http://www.flow-elnet.dk/
mailto:kontakt@Flow-Elnet.dk
http://www.flow-elnet.dk/
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HVILKE TILTAG SIKRER, AT DER IKKE SKABES UKLARHED OM NETSELSK-

ABERS SÆRSKILTE IDENTITET VED OUTSOURCING  

 

Her skal netselskaberne beskrive tiltag, der sikrer opfyldelsen af kravet om, at nets-

elskabernes særskilte identitet opretholdes, når de vælger at outsource deres arbejde.  

 

Der kan f.eks. foretages følgende tiltag/procedurer:  

• At der i kontrakter, som netselskaber indgår med andre selskaber, indgår vilkår om, 

at aftaleparten skal overholde kravet om særskilt identitet, og hvordan det konkret ef-

terleves i praksis.  

• Netselskaber udpeger bestemte personer, der er ansvarlige for at vejlede og besvare 

evt. spørgsmål vedr. særskilt identitet fra kontraktparten.  

• Netselskaber eller kontraktparten kan udpege bestemte personer i kontraktpartens 

virksomhed, der i forbindelse med udførelsen af arbejdet klart tilkendegiver over for 

omverdenen, at de handler på vegne af netselskabet.” 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at ovennævnte liste over tiltag er vejledende, og at net-

virksomhedens opfyldelse af kravene beror på en konkret vurdering i den enkelte sag. 

Forsyningstilsynet bemærker ligeledes, at der ikke i § 20 a, stk. 1, i lov om elforsyning 

foreligger nogle formkrav til netvirksomhedens interne overvågningsprogram. Forsy-

ningstilsynet finder derfor, at tiltag som er beskrevet i en netvirksomheds årsberetning 

kan opfylde kravene i § 20 a, stk. 1, i lov om elforsyning og § 2, stk. 1, nr. 1-12, i IO-

bekendtgørelsen. 

KRAVET OM SÆRSKILT IDENTITET 

 

Flow Elnet A/S har i sin årsberetning beskrevet de tiltag, som er besluttet med henblik 

på at hindre diskriminerende adfærd. Her beskriver de bl.a., at Flow Elnet A/S sikrer 

sin særskilte identitet ved at have særskilt logo og navn, hjemmeside, brevpapir, e-

mail, telefonnummer og visitkort. Endvidere beskrives det, at der rettes fokus på de 

områder, hvor der kan være risiko for diskriminerende adfærd, samt at medarbejderne 

ved afdelingsmøder får opfrisket og repeteret reglerne omkring intern overvågning. 

Endvidere fremgår det, at nye medarbejdere introduceres til reglerne ved ansættelse. 

Flow Elnet A/S oplyser, at Flow Elnet A/S kun kommunikerer med elleverandørerne 

om konkrete aftagenumre via Datahubben for at sikre anonymitet og mindske risikoen 

for diskrimination.  

 

Flow Elnet A/S beskriver, at de har et kvalitetsledelsessystem benævnt ”QMS”, der va-

retager efterprøvning, dokumentstyring og kontrol. Flow Elnet A/S oplyser, at direktø-

ren for SEF A/S er ansvarlig for, at der findes et program for intern overvågning i Flow 

Elnet A/S og at der er implementeret således at alle medarbejdere er bekendt med 

reglerne i programmet.  

 

Flow Elnet A/S oplyser i dokumentet ”Svar på stikprøve af Flow Elnets program for in-

tern overvågning”, at de har en driftsansvarlig virksomhed (Origo Service A/S), der har 

et særskilt logo og navn som er valgt forskelligt fra de øvrige koncernforbundne selska-

ber. Flow Elnet A/S har hertil vedlagt billeder af Origo Service A/S bil og arbejdstøj.  

 

Af dokumentet ”Bilag B Områdeprocedure – Origo Service” fremgår følgende:  
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”Flow Elnet A/S (FE A/S) ejer det elektriske anlæg. Origo Service A/S er den driftan-

svarlige virksomhed som varetager driften og vedligeholdelsen af elanlægget i FE´s 

forsyningsområde.” 

 

Af Flow Elnet A/S´ årsberetning fremgår følgende:  

 

”Alle medarbejdere med kundekontakt er orienteret om formålet med etablering af det 

interne overvågningsprogram i FE samt orienteret om, at de ikke i deres kundekontakt 

må favorisere bestemte selskaber, kunder, leverandører, konsulenter, håndværkere 

m.fl. Alle samarbejdspartnere behandles efter samme principper og ikke-diskrimine-

rende.” 

 

På baggrund af ovenstående finder Forsyningstilsynet, at Flow Elnet A/S opfylder kra-

vet i jf. § 2, stk. 1, nr. 11, 1. pkt., i IO-bekendtgørelsen. 

KRAVET OM RETLIG OG FAKTISK RÅDERET OVER VIRKSOMHEDENS 

HJEMMESIDE 

 

Netvirksomheden skal beskrive de tiltag, der sikrer retlig og faktisk råderet over virk-

somhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader andre uden for 

netvirksomheden anvende, jf. § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning, jf. § 2, stk. 1, nr. 11, 

2. pkt., i IO-bekendtgørelsen. 

 

 Af Flow Elnet A/S´ årsberetning fremgår følgende:  

 

”Netselskabet skal have faktisk og retlig råderet over egen hjemmeside                                              

Hjemmesiden www.Flow-Elnet.dk er helt adskilt fra den kommercielle hjemmeside, så-

ledes at FE´s hjemmeside kun omfatter information og bestemmelser vedr. netselsk-

abet.” 

 

I dokumentet ”Svar på stikprøve af Flow Elnets program for intern overvågning”, frem-

går følgende: 

 

”Som teknisk chef for monopolvirksomheden Flow Elnet A/S er jeg meget bevidst om, 

at der kun er medarbejdere som arbejder for Flow Elnet, som kan og må ændre på 

Flow´s hjemmeside. Et besøg på hjemmesiden viser mange eksempler på informatio-

ner som gives og deles der – til gavn for monopolets interessenter.”  

 

Endvidere oplyser netvirksomheden, at Flow Elnet A/S´ hjemmeside er etableret af et 

firma, som kun arbejder for Flow Elnet A/S, og der henvises til en faktura fra et selska-

bet Wuo IVS. Fakturaerne indeholder betaling for ”Worpress webdesign”, ”Webhotel – 

Business”, ”SSL Certifikat 1 år” og ”Support”.  

 

Forsyningstilsynet finder, at ovennævnte beskrivelse i Flow Elnet A/S´ årsberetning 

ikke er tilstrækkelig i forhold til at beskrive de tiltag, der sikrer faktisk og retlig råderet 

over netvirksomhedens hjemmeside. Forsyningstilsynet har i vurderingen lagt vægt på, 

at Flow Elnet A/S i sin årsberetning ikke har en nærmere beskrivelse af de tiltag, der 

http://www.flow-elnet.dk/
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sikrer den retlige og faktiske råderet over netvirksomhedens hjemmeside. Forsynings-

tilsynet finder det ikke tilstrækkeligt, at der blot konstateres, at ”Netselskabet skal have 

faktisk og retlig råderet over egen hjemmeside”, samt en konstatering af, at hjemmesi-

den er adskilt fra den kommercielle hjemmeside.  

SÆRSKILT IDENTITET VED OUTSOURCING AF OPGAVER 

 

Efter § 2, stk. 1, nr. 12, i IO-bekendtgørelsen, skal netvirksomhedens interne overvåg-

ningsprogram beskrive de tiltag, der sikrer, at andre, der udfører opgaver for netvirk-

somheden, 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.  

 

Flow Elnet A/S oplyser, at de har en driftsansvarlig virksomhed, der har en særskilt 

identitet. Flow Elnet A/S har i forbindelse med stikprøveundersøgelsen fremsendt bille-

der af den driftsansvarliges bil og arbejdstøj. Af årsberetningen fremgår det, at de har 

en aftale med Deloitte om varetagelse af eksterne IO-ansvarlige.   

 

Forsyningstilsynet bemærker, at der i Flow Elnet A/S årsberetning ikke foreligger yder-

ligere beskrivelse af tiltag ved outsourcing af opgaver. 

 

Af dokumentet ”Bilag A Intern Overvågning – procedure i QMS” fremgår det, at medar-

bejderne i moderselskabet udfører arbejder for alle selskaber i koncernen og at det in-

terne overvågningsprogram omfatter de arbejdsopgaver, der af moderselskabets med-

arbejdere udføres for Flow Elnet A/S. Endvidere fremgår, at der for arbejdsopgaver der 

udføres af selskaber uden for koncernen, udarbejdes særskilte procedurer for dette ar-

bejde.  

 

Forsyningstilsynet finder, at ovenstående ikke er tilstrækkelig til at opfylde minimums-

kravet i § 2, stk. 1, nr. 12, da der i netvirksomhedens årsberetning eller interne over-

vågningsprogram ikke fremgår, hvilke tiltag virksomheden har for at sikre netvirksom-

hedens særskilte identitet ved outsourcing af opgaver.  

 

Forsyningstilsynet finder det ikke tilstrækkeligt, at der beskrives, at det interne over-

vågningsprogram omfatter de arbejdsopgaver, der af moderselskabets medarbejdere 

udføres for Flow Elnet A/S, eller at der for arbejdsopgaver der udføres af selskaber 

uden for koncernen, udarbejdes særskilte procedurer for arbejdet. Der foreligger ingen 

nærmere beskrivelse, af hvilke tiltag netvirksomheden har for at sikre netvirksomhe-

dens særskilte identitet ved outsourcing af opgaver.  

 

Forsyningstilsynet kan efter en gennemgang af det fremsendte materiale således kon-

statere, at Flow Elnet A/S ikke har udarbejdet et internt overvågningsprogram efter § 

20 a i lov om elforsyning, der opfylder minimumskravene i § 2, stk. 1, nr. 11, 2 pkt., og 

nr. 12, i IO-bekendtgørelsen. Forsyningstilsynet finder, at Flow Elnet A/S ikke i tilstræk-

keligt omfang i det interne overvågningsprogram har beskrevet de tiltag, der skal sikre 

retlig og faktisk råderet over netvirksomhedens hjemmeside efter § 2, stk. 1, nr. 11, 2. 

pkt., i IO-bekendtgørelsen samt de tiltag, der skal sikre, at andre, der udfører opgaver 

for netvirksomheden, ved opgavens udførelse anvender en identitet, som adskiller sig 
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fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virksomheder, som er vertikalt integreret 

med netvirksomheden.  

 

Et udkast til afgørelse blev i perioden fra 4. juni 2021 til 2. juli 2021 sendt i partshøring 

hos Flow Elnet A/S. 

 

Flow Elnet A/S har i forbindelse med partshøringen sendt et opdateret internt overvåg-

ningsprogram. Forsyningstilsynet har efterfølgende gennemgået materialet, og kan 

konstatere, at netvirksomhedens interne overvågningsprogram overholder kravene i § 

2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt., og nr. 12, i IO-bekendtgørelsen.  

 

Forsyningstilsynet påtaler derfor, at Flow Elnet Net A/S på tidspunktet for tilsynet, ikke 

havde at udarbejdet et internt overvågningsprogram for netvirksomheden i overens-

stemmelse med § 20 a, stk. 1, i lov om elforsyning, der opfyldte kravene i § 2, stk. 1, 

nr. 11, 2. pkt., og 12, i IO-bekendtgørelsen. 

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 

Flow Elnet A/S' navn, idet dette skønnes at være af almen interesse for offentligheden, 

og da det er Forsyningstilsynets vurdering, at offentliggørelsen ikke vil medføre ufor-

holdsmæssig 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 


