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Energitilsynets møde den 25. juni 2013 

 

Uafhængighedskrav til netselskabers interne over-
vågningsansvarlige 

Resumé 
1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt en overvågningsansvarlig i et netsel-
skab formelt må være ansat i et koncernforbundet selskab og herefter ud-
lånt til netselskabet. 
 
2. Energitilsynet har ikke tidligere forholdt sig til dette spørgsmål. 
Spørgsmålet betragtes som principielt og derfor forelægges sagen med 
henblik på, at Energitilsynet kan afgive en tilkendegivelse. 
 
3. Problemstillingen er relevant for både el- og gasforsyningsområdet, da 
de lovgivningsmæssige rammer på naturgasforsyningsområdet og elforsy-
ningsområdet er ens. Energitilsynets fortolkning af bestemmelsen i natur-
gasforsyningsloven om den intern overvågningsansvarliges uafhængighed 
vil derfor få betydning for de øvrige danske elselskaber. 
 
4. Et netselskab skal udpege en uafhængig overvågningsansvarlig. Den 
overvågningsansvarlige skal kontrollere, om det program for intern over-
vågning, som netskabet skal opstille, nu også bliver efterlevet. Sigtet med 
programmet for intern overvågning er at undgå, at netselskabet videregiver 
forretningsmæssigt følsomme oplysninger til koncernforbundne selskaber 
(f.eks. handelsselskaber) eller på anden måde udfører handlinger, der er 
diskriminerende over for andre selskaber. 
 
5. Problemstillingen udspringer af en stikprøveundersøgelse foretaget af 
Sekretariatet for Energitilsynet af DONG Gas Distribution A/S implemen-
tering af reglerne for den interne overvågningsansvarlige.  
 
6. Hos DONG Gas Distribution A/S er den interne overvågningsansvarlige 
tilknyttet og udfører sine opgaver i netselskabet DONG Gas Distribution 
A/S. Imidlertid, er den overvågningsansvarlige formelt ansat i det koncern-
forbundne selskab DONG Sales & Distribution A/S, men udlånt til DONG 
Gas Distribution A/S. Udlånet sker på baggrund af en udlånsaftale.  
 
7. Den overvågningsansvarliges ansættelse i koncernselskabet DONG Sa-
les & Distribution A/S, og ikke i netselskabet, stemmer som udgangspunkt 
ikke overens med ordlyden i den relevante bestemmelse i lovgivningen. 
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Bestemmelsen foreskriver, at den overvågningsansvarlige ikke må have 
nogen stilling i koncernforbudne selskaber.  
 
8. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at en ansættelsesordning, hvor 
den overvågningsansvarlige alene er formelt ansat i det koncernforbundne 
selskab, men reelt ansat i netselskabet sagligt, kan indrettes i overens-
stemmelse med lovgivningen. En ufravigelig betingelse herfor er, at der 
kan fremvises solid dokumentation for, at samtlige ansættelsesretslige be-
føjelser og præstationsfremmende incitamenter er fjernet fra det koncern-
forbundne selskab, og placeret i netselskabet. På denne baggrund varetager 
netselskabet den overvågningsansvarliges reelle ansættelse og det er såle-
des alene netselskabet, som har instruktionsbeføjelser i forhold til den 
overvågningsansvarlige. 

 

Afgørelse 
9. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering har Energitilsy-
net tilkendegivet følgende: 

• At en ansættelsesordning, hvor den overvågningsansvarlige for-
melt har stilling i et koncernforbundet selskab, men reelt udøver 
sin stilling i netselskabet ikke er i strid med naturgasforsynings-
lovens § 11a, stk. 2, 1.pkt. En sådan ansættelsesordning kan alene 
ske i overensstemmelse med § 11a, stk. 2, ved fremvisning af so-
lid dokumentation, eksempelvis via en udlånsaftale, som klart fo-
reskriver at samtlige ansættelsesretslige beføjelser, herunder in-
struktionsbeføjelser er fjernet fra det koncernforbundne selskab 
og alene tillægges netselskabet. 

 



 3/9 
 
 

Sagsfremstilling 
10. Distributionsselskaber skal opstille et program for intern overvågning, 
som beskriver selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd mel-
lem det regulerede distributionsselskab og de konkurrenceudsatte selskaber 
forbundet i samme koncern. 

11. Sekretariatet for Energitilsynets tilsyn med distributionsselskabernes 
program udmøntes ved årlige stikprøveundersøgelser på baggrund af sel-
skabets årsberetning om det interne overvågningsprogram. Sekretariatet for 
Energitilsynet modtager hvert år årsberetningerne, senest den 1. juni. 

12. Sekretariatet for Energitilsynet undersøger hvert år forskellige emner 
omfattet af selskabernes interne overvågningsprogram. Problemstillingen i 
denne sag udspringer af en undersøgelse af netselskabernes implementering 
af kravet om den intern overvågningsansvarliges uafhængighed, som blev i 
værksat i forbindelse med nye bestemmelser i naturgasforsyningsloven, jf. 
lov nr. 466 af 18. maj 2011. 

13. Sekretariatet for Energitilsynet har i undersøgelsen af DONG Gas Di-
stribution A/S’s implementering af uafhængighedskravet indhentet oplys-
ninger og dokumentation fra DONG Gas Distribution A/S med henblik på at 
undersøge, hvorvidt den overvågningssvarlige lever op til uafhængigheds-
kravet i naturgasforsyningslovens § 11a, stk. 2. 

14. DONG Gas Distribution A/S har om sagens problemstilling oplyst, at 
den interne overvågningsansvarlige i DONG Gas Distribution A/S formelt 
er ansat i DONG Sales & Distribution A/S og herefter udlånt til DONG Gas 
Distribution A/S på baggrund af en udlånsaftale. Denne konstruktion er for 
illustrationens skyld skitseret nedenfor: 

 

Illustration 1: Overvågningsansvarliges ansættelse 
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15. Ansættelsesordningen benyttes af DONG Gas Distribution A/S på 
grund af administrative hensyn. Samtlige medarbejdere i DONG Gas Di-
stribution A/S er formelt ansat i DONG Sales & Distribution A/S og her-
efter udlånt fra DONG Sales & Distribution A/S på baggrund af en ud-
lånsaftale. Modsat medarbejderne i DONG Gas Distribution A/S er Di-
rektøren af selskabet ansat direkte i DONG Energy Eldistribution A/S og 
udlånt delvist til DONG Gas Distribution A/S. 

16. DONG Gas Distribution A/S har oplyst, at denne ordning gør det mu-
ligt for selskabet at have en mere ensartet og praktisk indretningen af sel-
skabernes administrative opgaver, herunder lønkørsel, som udføres af HR 
afdelingen i hvert forretningsområde, herunder DONG Sales & Distribu-
tion A/S. Herudover har DONG Gas Distribution A/S oplyst, at ordnin-
gen samtidig er med til at sikre, at stillingen fremstår attraktiv og hermed 
tiltrækker de fornødne kompetencer i og med at den overvågningsansvar-
lige vil være sikret samme forhold som de øvrige medarbejdere i koncer-
nen. 

17. Til brug for Sekretariatet for Energitilsynets vurdering har DONG 
Gas Distribution A/S fremsendt kopi af den benyttede udlånsaftale. Ud-
lånsaftalen er vedlagt denne sag som bilag 1. Udlånsaftalen er en generel 
udlånsaftale, som benyttes i DONG Energy koncernen. Den generelle ud-
lånsaftale er blevet tilpasset, så udlånsaftalens punkt 3 specifikt er ud-
formet til de særlige forhold, der gælder ved udlånet af den overvåg-
ningsansvarlige.  

Høring 

18. Sagen har været sendt i høring hos DONG Gas Distribution A/S den 
3. maj 2013. Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget DONG Gas 
Distribution A/S’s høringssvar den 21. maj 2013. Høringssvaret er ved-
lagt sagen som bilag 2. 
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  Lovgrundlag 
Følgende retsgrundlag vurderes af Sekretariatet for Energitilsynet at have 
relevant betydning for Energitilsynets vurdering: 

19. Naturgasforsyningsloven - Lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 
2011  

Kravet til den overvågningsansvarliges uafhængighed er reguleret i Natur-
gasforsyningsloven. 

Ngfl § 11a, stk. 1-2, om den overvågningsansvarlige foreskriver at: 

 […]  

§ 11 a. Distributions- og lagerselskaber skal opstille et program for intern overvågning, som 
beskriver selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Selskaberne skal sikre 
overholdelsen af programmet for intern overvågning samt sikre, at det kontrolleres på pas-
sende måde. En årsberetning med en beskrivelse af programmet samt kontrollen af dette 
skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet. 

 Stk. 2. Selskaberne nævnt i stk. 1 skal udpege en overvågningsansvarlig, som er uafhængig. 
Den overvågningsansvarlige må ikke have nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser el-
ler noget forretningsforhold i eller med eventuelle tilknyttede og associerede selskaber samt 
i eller med selskaber, der kontrolleres af samme selskabsdeltagere, jf. dog stk. 3. 

Stk.3. Stk. 2 er ikke til hinder for, at to eller flere distributionsselskaber eller netvirksomhe-
der efter lov om elforsyning udpeger den samme overvågningsansvarlige. 

  

 […] 

20. Af forarbejderne til bestemmelsen i lovforslaget (L2011-05-18 nr. 
466) fremgår at: 

 […] 

Bestemmelsen gennemfører gasdirektivets krav i artikel 26, stk. 2, litra d. Direktivets be-
stemmelse omhandler kun distributionsselskabers overvågningsprogrammer, herunder for-
pligtelsen til at have en uafhængig overvågningsansvarlig.  

... 

Uafhængighedskravet forudsætter ikke nødvendigvis, at der udpeges en ekstern overvåg-
ningsansvarlig. Den overvågningsansvarlige kan således godt være ansat af distributions- 
eller lagerselskabet. Med undtagelse af de i stk. 3 nævnte situationer, må den overvågnings-
ansvarlige imidlertid ikke have nogen stilling, noget ansvar, nogle interesser eller noget for-
retningsforhold i eller med de virksomheder, som er nævnt i stk. 2, udover det pågældende 
distributions- eller lagerselskab. 

  
 […] 
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21. Bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011 om program for intern over-
vågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til 
lov om naturgasforsyning  

Energitilsynets kompetence til vurdering af problemstillingen i relation til interne 
overvågningsprogrammer fremgår af § 7 i Bekendtgørelse om program for intern 
overvågning. 

 
Bekendtgørelsens § 7. foreskriver at: 

 […] 

Energitilsynet fører tilsyn med den overvågningsansvarliges uafhængighed, jf. § 11 a, stk. 2 
og 3, i lov om naturgasforsyning. 

 […] 
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Begrundelse 
22. Det vil i det følgende blive vurderet, i hvilket omfang Naturgasforsy-
ningslovens § 11a, stk. 2, 2. pkt., hvorefter den overvågningsansvarlige 
ikke må have nogen stilling i et selskab tilknyttet netselskabet, begrænser 
den overvågningsansvarlige i at være ansat i DONG Sales & Distribution 
A/S og herefter udlånt til DONG Gas Distribution A/S. 

23. Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at en sådan ansæt-
telsesordning, umiddelbart ikke er i overensstemmelse med ordlyden af 
Naturgasforsyningslovens § 11a, stk.2, 2.pkt.  

24. DONG Gas Distribution A/S har i forbindelsen med Sekretariatet for 
Energitilsynets undersøgelse oplyst, at den interne overvågningsansvarli-
ge alene er ansat i DONG Sales & Distribution A/S af administrative år-
sager. I denne forbindelse har DONG Gas Distribution A/S oplyst, at 
samtlige medarbejdere i DONG Gas Distribution A/S er ansat i DONG 
Sales & Distribution A/S, og herefter udlånt til netselskabet. Denne ord-
ning gør det muligt at effektivisere selskabets administrative opgaver, 
herunder lønkørsel. 

25. Det er Sekretariatet for Energitilsynet vurdering, at en sådan ordning, 
samtidigt kan have en positiv effekt i forhold til rekruttering til stillingen 
som intern overvågningsansvarlig. Ved at benytte samme ansættelses-
struktur for den overvågningsansvarlige, som for netselskabets ansatte i 
øvrigt, vil den overvågningsansvarlige være garanteret samme forhold 
som de øvrige medarbejdere i koncernen. 

26. I forlængelse heraf finder Sekretariatet for Energitilsynet det væsent-
ligt, at en stilling som overvågningsansvarlig anses som attraktiv, således 
at gode kompetencer tiltrækkes opgaven. På den baggrund finder Sekre-
tariatet for Energitilsynet det sagligt at vurdere, om en sådan ansættelses-
ordning vil kunne stemme overens med lovgrundlaget. 

27. Dog kunne ansættelsen i det større ansættelsesområde bevirke, at der 
er risiko for at den overvågningssansvarlige helt overordnet vil fokusere 
på en fremtidig karriere i den samlede koncern og derfor i sine handlin-
ger vil være påvirket af at handle i den samlede koncerns interesse. 

28. Hvis den overvågningsansvarlige imidlertid havde været ansat i 
DONG Gas Distribution A/S, men reelt været underlagt instruksbeføjel-
ser fra det koncernforbundne selskab, ville selve instruktionsbeføjelsen 
have været tillagt den altafgørende betydning i en vurdering af den over-
vågningsansvarliges uafhængighed.   

29. På denne baggrund finder Sekretariatet for Energitilsynets det sagligt 
i en vurdering af den overvågningsansvarliges ansættelsesforhold alt-
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overvejende at lægge vægt på det reelle ansættelsesforhold, og herunder 
mindre på det formelle.  

30. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at en ufravigelig forudsætning 
for, at der kan sondres mellem reel og formel ansættelse er, at der kan 
fremvises solid dokumentation for at den overvågningsansvarlige ikke er 
underlagt instruktionsbeføjelser fra personale udenfor netselskabet. Den-
ne betingelse kan opfyldes ved, at der f.eks. affattes en udlånsaftale spe-
cifikt for den overvågningsansvarlige med solid dokumentation for, at 
samtlige ansættelsesretslige beføjelser fjernes fra det koncernforbundne 
selskab, og hvor det fremgår, at placeringen af den overvågningsansvar-
lige er afgrænset til DONG Gas Distribution A/S eller DONG Energy 
Eldistribution A/S.  

31. Den af DONG Gas Distribution A/S fremsendte kopi af netselskabets 
udlånsaftale med DONG Sales & Distribution A/S er vedlagt som bilag 
1. Udlånsaftalen tager specifikt stilling til udlånet af den overvågningsan-
svarlige i aftalens punkt 3. Nedenfor er fremhævet forhold, som Sekreta-
riatet for Energitilsynet finder af væsentlig betydning i vurderingen af 
den overvågningsansvarliges uafhængighed. 

32. I forhold til instruktionen over den overvågningsansvarlige fremgår 
af udlånsaftalens punkt 3.1.4 og punkt 3.1.5, jf. punkt 5.1 at alle instruk-
tionsbeføjelser over den overvågningsansvarlige er tillagt DONG Gas 
Distribution A/S.  

33. Herudover fremgår det af udlånsaftalens punkt 3.1.2 at ”Den over-
vågningsansvarlige kan på trods af pkt.4.3 kun være udlånt til DGD1 el-
ler DONG Energy Eldistribution A/S og skal samlet være 100 % udlånt 
til disse to selskaber, således at den overvågningsansvarlige ikke har no-
gen stilling i DE S&D2”. Den fulde ledelsesret er tillagt DONG Gas Di-
stribution, hvilket eksplicit er anført i kontraktens punkt 3.1.5, jf. punkt 
5.1. 

34. I forhold til den overvågningsansvarliges eventuelle muligheder for 
forfremmelse etc., fremgår det af udlånsaftalens, punkt 3.1.4, jf. punkt 
5.1at alle rettigheder og forpligtelser alene følger af ansættelsesaftalen 
samt at ansættelsesvilkår kun kan ændres på anmodning fra DONG Gas 
Distribution. Opsigelse af den overvågningsansvarlige kan alene ske efter 
ønske fra distributionsselskabet, jf. punkt 3.1.6. 

35. På baggrund af bestemmelserne i udlånsaftalen, er det Sekretariatet 
for Energitilsynets vurdering, at den overvågningsansvarlige alene er un-
derlagt distributionsselskabet instruktionsbeføjelser, og derfor har sin re-

                                                 
1 DGD benyttes som en forkortelse for DONG Gas Distribution. 
2 DE S&D benyttes som forkortelse for DONG Sales & Distribution. 
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elle ansættelse i dette, uanset den formelle ansættelse i DONG Sales & 
Distribution A/S. 

36. Det er på denne baggrund Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, 
at den overvågningsansvarliges ansættelse i den konkrete sag er i over-
ensstemmelse med § 11 a, stk. 2. 2 pkt., idet den de facto konsekvens af 
udlånsaftalen er, at den overvågningsansvarlige hverken har reel stilling, 
ansvar, interesser eller noget forretningsforhold med det tilknyttede sel-
skab. 

37. Sekretariatet for Energitilsynet finder på denne baggrund, at der ikke 
er holdepunkter for at gribe ind i ansættelsesordningen mellem DONG 
Sales & Distribution A/S og DONG Gas distribution A/S så længe, at en 
sådan ansættelsesordning er sikret ved fremvisning af solid dokumentati-
on, som klart foreskriver, at samtlige ansættelsesretslige beføjelser og 
præstationsfremmende incitamenter er fjernet fra det koncernforbundne 
selskab og alene tillægges netselskabet. 

 

Afgørelse 
38. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering har Energitil-
synet tilkendegivet følgende: 

• At en ansættelsesordning, hvor den overvågningsansvarlige for-
melt har stilling i et koncernforbundet selskab, men reelt udøver 
sin stilling i netselskabet ikke er i strid med naturgasforsynings-
lovens § 11a, stk. 2, 1.pkt. En sådan ansættelsesordning kan alene 
ske i overensstemmelse med § 11a, stk. 2, ved fremvisning af so-
lid dokumentation, eksempelvis via en udlånsaftale, som klart fo-
reskriver at samtlige ansættelsesretslige beføjelser, herunder in-
struktionsbeføjelser er fjernet fra det koncernforbundne selskab 
og alene tillægges netselskabet. 

 


