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Resumé 

1.       Denne sag drejer sig om Energinet.dk’s ansøgning om certificering. Energitilsynet skal 
certificere, at Energinet.dk opfylder kravene om ejermæssige adskillelse af transmissions-
virksomhed fra produktions- og handelsvirksomhed (el og naturgas).  
2.       Energitilsynet traf på sit møde den 31. oktober 2011 en foreløbig afgørelse vedrørende 
certificeringen af Energinet.dk.  
3.       Energitilsynets foreløbige afgørelse er i henhold til den fastlagte procedure blevet 
fremsendt til og gransket af Europa-Kommissionen, som har afgivet en udtalelse herom den 
9. januar 2012.  
4.       Kommissionen har i sin udtalelse udtryk enighed med Energitilsynets afgørelse og har 
ikke udtalt nogen form for kritik eller uenighed. Som følge heraf vurderer sekretariatet, at 
udtalelsen ikke giver anledning til ændringer i den vurdering, der blev foretaget i forbindel-
se med den foreløbige afgørelse. Sekretariatet vurderer derfor, at den foreløbige afgørelse 
bør fastholdes.  

Afgørelse 
5.       På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Energitilsynet afgørelse 
om følgende:  
·        at Energinet.dk opfylder kravene for ejermæssig adskillelse i naturgasforsynings-
lovens § 10 b, dog på betingelse af: 

 at klima-, energi- og bygningsministeren, fra fondens indtræden i DUC, afskæres fra at 
kontrollere og udøve rettigheder over Nordsøfonden/-Nordsøenheden    

 at det dokumenteres, at klima-, energi- og bygningsministeren også iagttager kravet i 
naturgasforsyningslovens § 10 b, stk. 4, som stiller krav til den eller dem, der har ret til at 
udpege medlemmer af selskabsorganerne i en transmissionsvirksomhed  

Sagsfremstilling  
6.       Denne sag drejer sig om Energinet.dk’s ansøgning om certificering af, at Energinet.dk 
opfylder kravene om ejermæssig adskillelse i naturgasforsyningslovens[1] § 10 b.  
7.       Energitilsynet traf den 31. oktober 2011 en foreløbig afgørelse vedrørende cer-
tificering af Energinet.dk. Afgørelsen i sin helhed er vedlagt som bilag 1.  
8.       Energitilsynets foreløbige afgørelse har følgende ordlyd:  
            ”På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Energitilsynet 
afgørelse om følgende: 

 at Energinet.dk opfylder kravene for ejermæssig adskillelse i naturgasforsyningslovens § 
10 b, dog på betingelse af:   

o at klima-, energi- og bygningsministeren, fra fondens indtræden i DUC, afskæres fra at 
kontrollere og udøve rettigheder over Nordsøfonden/-Nordsøenheden    

o at det dokumenteres, at klima-, energi- og bygningsministeren også iagttager kravet i 
naturgasforsyningslovens § 10 b, stk. 4, som stiller krav til den eller dem, der har ret til at 
udpege medlemmer af selskabsorganerne i en transmissionsvirksomhed  

 at Sekretariatet for Energitilsynet på vegne af Energitilsynet sender denne foreløbige 
certificeringsafgørelse til EU-Kommissionen med ovennævnte indhold.” 
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9.       I henhold til certificeringsprocessen fastsat i NGFL § 10 c, stk. 5 og 6, har Energitilsy-
nets afgørelse været sendt til granskning ved EU-Kommissionen. Kommissionen har den 9. 
januar 2012 afgivet en udtalelse om tilsynets foreløbige afgørelse. Udtalelsen vedlægges som 
bilag 2.  
10.   Energitilsynet har fra modtagelsen af Kommissionens udtalelse 2 måneder til at træffe 
en endelig certificeringsafgørelse. I denne skal tilsynet tage videst mulig hensyn til Kommis-
sionens udtalelse.  
11.   Energitilsynets certificeringsafgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ 
myndighed.  
12.   I sin udtalelse beskriver Kommissionen kort proceduren, baggrunden for sagen og 
Energitilsynets afgørelse. Kommissionen fremsætter en række bemærkninger til forskellige 
dele af tilsynets afgørelse, disse vil kort blive refereret i det følgende.  
13.   Kommissionen bemærker først, at der er tale om certificering efter modellen ejermæs-
sig adskillelse, nærmere bestemt efter den mulighed, der er, for at staten, som ejer af en 
transmissionsvirksomhed, også kan have kontrol over handels- og produktionsvirksomhed, 
hvis aktiviteterne drives i separate offentlige organer.   
14.   Vedrørende aktiviteterne i Energinet.dk bemærker Kommissionen, at den er enig med 
Energitilsynet i, at ingen af aktiviteterne i Energinet.dk kan betegnes som elproduktions-, 
elhandels-, gasproduktions- eller gasforsyningsvirksomhed. Kommissionen bemærker end-
videre, at Energinet.dk’s drift af et gaslager ikke er i strid med bestemmelserne om ejer-
mæssig adskillelse. Dog minder Kommissionen om, at Energitilsynet er forpligtet til at kon-
trollere, at reglerne om selskabsmæssig og funktionel adskillelse er iagttaget. Hertil kan 
sekretariatet oplyse, at gaslageret er omfattet af den interne overvågning, som sekretariatet 
udfører i henhold til naturgasforsyningsloven.   
15.   Kommissionen er ligeledes enig med tilsynet i, at Energinet.dk’s ejerskab af aktier i 
Nord Pool Spot AS, Nord Pool Gas A/S og European Market Coupling Company GmbH ikke 
hindrer certificering efter modellen ejermæssig adskillelse.  
16.   Vedrørende adskillelsen inden for staten mellem transmissionsakti-viteter og produk-
tions- og handelsaktiviteter bemærker Kommissionen, at denne er i overensstemmelse med 
direktivets regler herom. Kommissionen henviser særligt til ministrenes selvstændige be-
slutningskompetence.  
17.   Kommissionen er enig med Energitilsynet i, at certificeringen skal betinges af, at klima-
, energi- og bygningsministeren afskæres fra at udøve kontrol og rettigheder over Nordsø-
fonden/Nordsøenheden fra fondens påtænkte indtræden i DUC.    
18.   Afslutningsvist bemærker Kommissionen, at det findes godtgjort, at kravene om uaf-
hængighed, som stilles til medlemmerne af Energinet.dk’s ledelse og selskabsorganer og 
personer, som har ret til at udpege disse, kan opfyldes ved brug af tro- og loveerklæringer.  
19.   Et udkast til denne afgørelse har den 30. januar 2012 været sendt i høring ved Energi-
net.dk. Udover enkelte bemærkninger af redaktionel karakter har Energinet.dk dog ikke 
haft bemærkninger til udkastet.  
Lovgrundlag  
20.   Energitilsynets certificeringskompetence og certificeringspligt følger af NGFL § 10 c, 
stk. 1, mens processen fremgår af samme bestemmelses stk. 5 og 6:  
”§ 10 c) Efter forudgående ansøgning certificerer Energitilsynet transmissionsselskaber, 
hvis de opfylder kravene om ejermæssig adskillelse, jf. § 10 b.  
…  
Stk. 5. Energitilsynet træffer afgørelse om certificering senest 4 måneder efter modtagelse 
af en ansøgning eller en underretning eller efter datoen for Europa-Kommissionens an-
modning. Ved udløbet af denne periode anses certificeringen for udstedt, hvis Energitilsy-
net ikke har truffet udtrykkelig afgørelse herom. Energitilsynets udtrykkelige eller stilti-
ende afgørelse får dog først virkning, efter at proceduren i stk. 6 er afsluttet.  
Stk. 6. Energitilsynet tilsender straks Europa-Kommissionen underretning om den ud-
trykkelige eller stiltiende afgørelse om certificering sammen med alle relevante oplysnin-
ger om afgørelsen. Europa-Kommissionen handler herefter i overensstemmelse med pro-
ceduren i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for 
adgang til naturgastransmissionsnet. …”   
21.   I NGFL § 10 c, stk. 6, henvises der til art. 3 i Europa-Parlamentets og Rådets for-
ordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastrans-
missionsnet:  
”Art. 3) 1. Har Kommissionen modtaget en underretning om certificering af en transmis-
sionssystemoperatør i henhold til artikel 10, stk. 6, i direktiv 2009/73/EF, behandler den 
underretningen straks ved modtagelsen. Senest to måneder efter den dag, hvor en under-
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retning modtages, afgiver Kommissionen udtalelse til den relevante nationale regulerende 
myndighed om underretningens overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, eller artikel 11, 
og artikel 9 i direktiv 2009/73/EF.  
I forbindelse med udarbejdelsen af den i første afsnit nævnte udtalelse kan Kommissionen 
anmode agenturet om en udtalelse om den nationale regulerende myndigheds afgørelse. I 
så fald forlænges den i første afsnit nævnte periode på to måneder med to måneder.  
Hvis der ikke inden for den i første og andet afsnit nævnte periode foreligger en udtalelse 
fra Kommissionen, anses Kommissionen for ikke at rejse indvendinger mod den regule-
rende myndighedsafgørelse.  
 2. Senest to måneder efter at have modtaget en udtalelse fra Kommissionen vedtager den 
nationale regulerende myndighed sin endelige afgørelse om certificering af transmissi-
onssystemoperatøren, idet den tager størst muligt hensyn til denne udtalelse. Den regule-
rende myndigheds afgørelse og Kommissionens udtalelse offentliggøres sammen.  
3. De regulerende myndigheder og/eller Kommissionen kan fra transmissionssystemope-
ratører og/eller virksomheder, der varetager produktions- eller forsyningsopgaver, når 
som helst under proceduren udbede sig enhver oplysning, der er relevant for varetagelsen 
af deres opgaver i medfør af denne artikel.  
4. De regulerende myndigheder og Kommissionen behandler forretningsmæssigt følsom-
me oplysninger fortroligt.  
5. Kommissionen kan vedtage retningslinjer med nærmere procedureregler for anvendel-
sen af stk. 1 og 2. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige be-
stemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 28, stk. 2.  
6. Hvis Kommissionen har modtaget en underretning om certificering af en transmissi-
onssystemoperatør i henhold til artikel 9, stk. 10, i direktiv 2009/73/EF, træffer den en 
afgørelse vedrørende certificering. Den regulerende myndighed efterkommer Kommissio-
nens afgørelse.”  
22.   Vedrørende processen står der endvidere i de generelle bemærkninger til L87:  
”Før certificeringen bliver endelig, skal Europa-Kommissionen udtale sig om Energitilsy-
nets afgørelse om certificering. Europa-Kommissionen kan indhente en udtalelse fra det 
nyoprettede agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder i EU. Europa-
Kommissionens udtalelse er ikke bindende for Energitilsynet i forhold til certificeringer af 
ejermæssig adskillelse[…]. Energitilsynet skal imidlertid i størst muligt omfang tage hen-
syn til Europa-Kommissionens udtalelse.”   
23.   Det fremgår af NGFL § 51, stk. 3, at Energitilsynets afgørelse om certificering som 
udgangspunkt ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed:  
”§ 51, stk. 3) Energitilsynets afgørelser om certificering, jf. § 10 c, kan ikke indbringes for 
Energiklagenævnet. Dette gælder dog ikke afgørelser, som Energitilsynet træffer i en 
certificeringsprocedure indledt efter § 10 c, stk. 4, og hvor Energitilsynet afslår certifice-
ringen.”  
Vurdering  
24.   Europa-Kommissionens udtalelse indeholder ikke kritik af Energitilsynets forelø-bige 
afgørelse, ligesom Kommissionen intet sted udtrykker uenighed med denne. Kommissionen 
har ikke ønsket yderligere analyser eller dokumentation og udtrykker generelt enighed med 
tilsynet i tilsynets vurderinger af sagen.  
25.   Kommissionen har ikke haft bemærkninger til alle dele af Energitilsynets foreløbige 
afgørelse. Blandt andet har Kommissionen ikke fremsat bemærkninger om Energitilsynets 
betingelse om, at det skal dokumenteres, at også klima-, energi- og bygningsministeren 
iagttager kravet i naturgasforsyningslovens § 10 b, stk. 4. Kommissionen har således ikke 
udtrykt hverken enighed eller uenighed med denne betingelse. Sekretariatet vurderer dog, 
at dette ikke skal have nogen betydning for Energitilsynets afgørelse, da de manglende be-
mærkninger ikke kan tolkes som et udtryk for, at Kommissionens finder betingelsen over-
flødig. Tværtimod vurderer sekretariatet, at det må betragtes som stiltiende enighed, hvis 
Kommissionen ikke har haft bemærkninger til dele af tilsynets foreløbige afgørelse.  
26.   Som følge heraf vurderer sekretariatet, at Kommissionens udtalelse ikke giver anled-
ning til ændringer i den vurdering, der blev foretaget i forbindelse med den foreløbige afgø-
relse. Sekretariatet vurderer derfor, at den foreløbige afgørelse bør fastholdes.   
Afgørelse  
27.   På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Energitilsynet afgørelse 
om følgende:  
·        at Energinet.dk opfylder kravene for ejermæssig adskillelse i naturgasforsyningslovens 
§ 10 b, dog på betingelse af: 
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 at klima-, energi- og bygningsministeren, fra fondens indtræden i DUC, af-skæres fra at 
kontrollere og udøve rettigheder over Nordsøfonden/-Nordsøenheden    

 at det dokumenteres, at klima-, energi- og bygningsministeren også iagt-tager kravet i 
naturgasforsyningslovens § 10 b, stk. 4, som stiller krav til den eller dem, der har ret til at 
udpege medlemmer af selskabsorganerne i en transmissionsvirksomhed  

 
[1]  Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 
466 af 18. maj 2011, herefter NGFL. 
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