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Resumé
1.
Energitilsynet skal hvert år føre tilsyn med, at transmissions-, distributions- og
lagerselskabers program for intern overvågning udformes korrekt og at årsberetningen
udformes, offentliggøres og anmeldes i overensstemmelse med reglerne i overvågningsbekendtgørelsen. Energitilsynet fører endvidere tilsyn med, at programmet er gennemført i
selskaberne, og at der er foretaget den i programmet beskrevne kontrol.
2.
Energitilsynet har vurderet Naturgas Fyn Distribution A/S’ overholdelse af overvågningsbekendtgørelsens krav. Overvågningsprogrammet skal gennem tiltag sikre en reel
og troværdig adskillelse af distributionsselskabers aktiviteter på den ene side og handelsselskabers aktiviteter på den anden side. En sådan adskillelse er helt grundlæggende nødvendig for at sikre en velfungerende konkurrence blandt naturgasleverandørerne på det danske
gasmarked.
3.
I forbindelse med dette års tema for intern overvågning, habilitet, vil Energitilsynet
inddrage koncern- og ledelsesstruktur, de koncernforbundne selskabers bestyrelses- og
ledelsesmedlemmer, koncernens fremgangsmåde ved overholdelse af habilitetsreglerne
samt eventuelle bonusprogrammer til ledende medarbejdere.
4.
Naturgas Fyn Distribution A/S har til Energitilsynet indsendt overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2009 indenfor fristen i overvågningsbekendtgørelsen. I forbindelse med dette års tema for intern overvågning, habilitet, har Energitilsynet
anmodet om mere detaljeret materiale for at kunne vurdere om selskabet overholder de
gældende regler om habilitet. Disse oplysninger har selskabet fremsendt.

Afgørelse




5. Energitilsynet meddeler Naturgas Fyn Distribution A/S,
at selskabets program for intern overvågning er udformet i overensstemmelse med
reglerne i §§ 1 og 2 i bekendtgørelse om program for intern overvågning for transmissionsdistributions- og lagerselskaber i henhold til naturgasforsyningsloven
at årsberetningen er udformet, offentliggjort og anmeldt i overensstemmelse med reglerne
i samme bekendtgørelses § 5
at selskabet påbydes fremadrettet, at redegøre for selskabets ledelses og bestyrelsesmedlemmers overholdelse af habilitetsreglerne og reglerne om funktionel adskillelse i medfør
af § 28 b, jf. overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 7, i selskabets program for intern
overvågning.

Sagsfremstilling
Indledning
6.
På det danske gasmarked er der en udbredt vertikal integration i energiselskaberne, således at en koncern både ejer et distributionsselskab med monopolaktiviteten
gasdistribution og samtidig ejer et forsyningspligtselskab, som forsyner forsyningspligtkunderne i koncernens distributionsområde samt et handelsselskab, som konkurrerer på det
frie kommercielle marked for handel med gas.
7.
Dette rummer risiko for diskriminerende handlinger fra distributionsselskabets
side eksempelvis vedrørende favorisering af egne selskaber på bekostning af eksterne konkurrenter og begunstigelse af koncerninterne selskaber i samhandelen.
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8.
Denne risiko for diskriminerende adfærd skal hindres ved distributionsselskabets implementering af et overvågningsprogram. Overvågningsprogrammet skal som minimum beskrive 9 punkter med tiltag, som selskabet har iværksat for at eliminere diskriminerende adfærd. Dette fremgår af overvågningsbekendtgørelsen.
9.
Distributionsselskaber skal hvert år senest 1. juni anmelde en offentliggjort
årsberetning med beskrivelse af det interne overvågningsprogram samt kontrollen af dette.
Gennem overvågningsprogrammet skal det således sikres, at distributionsselskabet agerer
neutralt. Dette vil øge konkurrencen på gasmarkedet til glæde for alle markedets aktører
inklusiv slutbrugerne.
10.
Energitilsynet modtog den 27. maj 2010 fra Naturgas Fyn Distribution A/S program for intern overvågning og årsberetning.[1]
11. Energitilsynet anmodede Naturgas Fyn Distribution A/S om at indsende supplerende
materiale for bedre at kunne verificere, at selskabet overholder habilitetskravene og kravene
til funktionel adskillelse bl.a. med henblik på at få større kendskab til de tiltag, selskabet har
taget for at efterleve dette punkt. Selskabet har fremsendt tre redegørelser den 24. august,
17. september og den 11. oktober 2010.
Det regulerede selskab
12.
Naturgas Fyn I/S er ejet af de 8 fynske kommuner. Forretningen er baseret på at
fremskaffe, distribuere og handle med naturgas på Fyn. I året 2009 havde Naturgas Fyn I/S
en omsætning på 635 mio. kr. og ca. 40.000 tilsluttede naturgaskunder.
13. I Naturgas Fyn I/S’ koncernstruktur[2] er Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter
NGFD A/S) et 100 % ejet datterselskab, selskabsmæssigt adskilt fra andre af Naturgas Fyn
I/S’ datterselskaber som står for administration, handel og forsyning af gas. Naturgas Fyn
Distribution A/S er omfattet af overvågningsbekendtgørelsen[3] der ifølge § 1 omfatter
distributionsselskaber.
14.
I selskabets overvågningsprogram fremgår det, at lederen af Naturgas Fyn A/S
koncernens direktion skal sikre sig at besættelse af bestyrelses- og direktionsposter i koncernen ikke er i strid med NGFL § 28 b. Endvidere forklarer programmet at udpegning af
ledende medarbejdere er i overenstemmelse med NGFL § 28 b.
15.
I NGFD A/S supplerende materiale oplyser selskabet, at direktionen i NGFD A/S
er ansvarlig for den tekniske del af organisationen og indgår således ikke i ledelsen af forsyningspligt- og handelsselskabet. Alle medarbejdere, der løser opgaver i NGFD A/S, har
direkte eller indirekte reference til NGFD A/S’ adm. direktør, og er dermed ledelsesmæssigt
og opgavemæssigt adskilt fra forsyningsselskaberne.
16.
NGFD A/S oplyser endvidere, at medarbejdere i NGF Gazelle og NGF Gazelle
Forsyning har direkte reference til den adm. direktør i NGF Gazelle og NGF Gazelle Forsyning. Ifølge NGFD A/S har disse medarbejdere ikke adgang til FFO. NGF Gazelle og NGF
Gazelle Forsyning er afskåret fra at have adgang til NGFD A/S’ databaser.
17.
Af selskabets fremsendte materiale fremgår det, at der er indgået aftale mellem
NGF Administration A/S og de øvrige selskaber i koncernen om, at NGF Administration
A/S løser opgaver vedrørende bl.a. regnskab, kundeservice, kommunikation m.v.
18. NGFD A/S har redegjort for ledende medarbejderes bonusprogrammer. Det fremgår af
NGFD A/S’ oplysninger, at der ”…indgås årligt en bonusaftale ud fra definerede KPI’er
[key performance indicator], f.eks. koncernens regnskabsresultat samt definerede mål
inden for eget forretningsområde.”
19. NGFD A/S oplyser, at der årligt indgås bonusaftaler ud fra definerede mål. Dette kan
f.eks. være mål ud fra koncernens regnskabsresultat eller definerede mål inden for eget
forretningsområde. Af selskabets indsendte materiale fremgår det, at bonusmodellen hvor
ledende medarbejdere har en bonusaftale ud fra koncernens regnskabsresultat samt definerede mål inden for eget forretningsområde, anvendes for ledende medarbejdere i Naturgas
Fyn A/S og NGF Administration A/S. Det betyder således, at bonusprogrammer for ledelsen
i Naturgas Fyn Distribution A/S alene er baseret på forretningsområdet distribution.
20.
For 2008 blev ledelsen ikke honoreret med incitamentsbaseret løn. For 2009
blev der indgået en bonusaftale, der alene var baseret på præstation i forhold til funktionen i
distributionsselskabet. Det samme gælder for året 2010.

Høring
21.
Energitilsynets sekretariat sendte tilsynsnotatet i høring hos Naturgas Fyn Distribution A/S den 11. november med angivelse af 14 dages frist til at indsende et eventuelt
høringssvar. Denne mulighed har selskabet ikke benyttet sig af.
Regelgrundlag
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22.
Det følger af lov nr. 1116 af 8. november 2006 om naturgasforsyning (NGFL) § 11
a, at:
”§ 11 a. Transmissions-, 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 passende måde. En årsberetning med en beskrivelse af programmet samt kontrollen af dette skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet.
Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren [nu klima- og energiministeren] 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.”
”§ 28. Bevillinger i medfør af loven kan kun meddeles til ansøgere, der skønnes at have
den fornødne sagkundskab og økonomiske baggrund.
Stk. 2. I bevillinger kan der ud over de vilkår, der er nævnt i denne lov, fastsættes andre
objektive og ikkediskriminerende vilkår, herunder vilkår, som er nødvendige af hensyn til
overholdelsen af EU-retten på området.”
”§ 28 a. Et selskab med bevilling til henholdsvis transmissionsvirksomhed, distributionsvirksomhed, lagervirksomhed, LNG-virksomhed og forsyningspligtig virksomhed kan
alene udøve de aktiviteter, som ligger inden for bevillingen. Andre aktiviteter, som ligger
uden for den pågældende bevilling, herunder andre bevillingspligtige aktiviteter, skal
udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.”
”§ 28 b. Direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i et transmissions-, distributions- eller lagerselskab må ikke direkte eller indirekte deltage i driften
eller ledelsen af et koncernforbundet selskab, som sælger eller producerer naturgas, eller
et koncernforbundet selskab, der direkte eller indirekte ejer disse, medmindre der er tale
om et transmissions-, distributions- eller lagerselskab.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer i et transmissions-, distributions- eller lagerselskab må ikke
direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af et koncernforbundet selskab, som
sælger eller producerer naturgas.
Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren [nu klima- og energiministeren] kan fastsætte
nærmere regler med henblik på at sikre, at ledelsen i et transmissions-, distributions- eller
lagerselskab kan handle uafhængigt af kommercielle interesser.”
23. Med disse bestemmelser er der sket en implementering af bestemmelser i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas. Formålet med bestemmelserne er at sikre, at konkurrerende selskaber uden for koncernen får adgang til infrastruktur-faciliteterne på lige fod med koncernforbundne selskaber.
24. Bestemmelserne i NGFL § 11 a fastslår selskabernes pligt til at fastsætte interne overvågningsprogrammer. Disse regler er suppleret af regler om program for intern overvågning
for transmissions-, distributions- og lagerselskaber i henhold til NGFL, jf. bekendtgørelse
nr. 1358 af 11/12/2006. Bekendtgørelsen, der er udstedt af Energistyrelsen, beskriver nærmere indholdet af overvågningsprogrammet, herunder hvilke elementer et sådan program
skal tage stilling til.
25. Der er ikke fastsat en direkte bestemmelse i overvågningsbekendtgørelsen, som giver
hjemmel for Energitilsynet til at udstede påbud ved overtrædelse af bekendtgørelsens krav
til sikring af ikke diskriminerende adfærd. Imidlertid fremgår det af NGFL § 47 b, at Energitilsynet kan påbyde at forhold, der strider mod regler i henhold til loven, bringes i orden.
26. Bestemmelserne i NGFL §§ 28-28 b er fastsat med henblik på at sikre en adskillelse af
økonomien mellem forskellige aktiviteter og at sikre den funktionelle adskillelse mellem
handel og distribution/lager, som kræves af ovennævnte direktiv.
27. Med den tredje liberaliseringspakke er der foretaget væsentlige ændringer af dette
direktiv. EU-Kommissionen har i forlængelse af vedtagelsen af den tredje energiliberaliseringspakke udgivet en fortolkningsnote om ”The Unbundling Regime.”[4] I den tredje pakke, som skal være implementeret senest 3. marts 2011, er reglerne vedrørende distributionsselskabernes funktionelle adskillelse stort set uændrede i forhold til ovennævnte direktiv.
Derfor vurderer Energitilsynet, at EU-kommissionens fortolkningsnote vedrørende ”The
Unbundling Regime” også kan anvendes ved fortolkningen af de gældende regler, uanset at
noten er udarbejdet i forlængelse af vedtagelsen af den tredje pakke.
28. Fortolkningsnoten indeholder Kommissionens vurdering fortrinsvis af bestemmelserne om adskillelse af transmissionssystemejere fra handel og produktion, men s. 23-29 vedrører adskillelse for distributionssystemejere, herunder hvorledes kommissionen fortolker
reglerne om funktionel adskillelse. Det fremgår, at kommissionen fortolker direktivernes
(og dermed også NGFLs) regler om funktionel adskillelse strengt.
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29. I forhold til selvstændig ledelse i distributionsselskabet anfører kommissionen bl.a., at
der kan sås tvivl om hvorvidt ledelsen i et distributionsselskab reelt handler uafhængigt,
hvis der er tale om, at ledelsen i distributionsselskabet modtager bonus-løn i forhold til
omsætningen i andre dele af koncernen, herunder i forsyningsselskaber. Kommissionen
anfører også, at selskabets og ledelsens besiddelse af aktier i koncernens produktions- og
forsyningsselskaber kan bringe distributionsselskabets uafhængighed i fare.
Begrundelse
30.
Vurderingen af selskabernes indsendte materiale sker med udgangspunkt i de
krav, som naturgasforsyningsloven og overvågningsbekendtgørelsen foreskriver.
31.
Selskabet bruger samme godkendte tiltag i deres anmeldelse og overholdelse af
programmet for intern overvågning som det brugte ved anmeldelsen, som selskabet sidste
år fik godkendt af Energitilsynet. Da tilsynet i år har besluttet at foretage en meget indgående undersøgelse af, om selskaberne lever op til kravene om habilitet og funktionel adskillelse, vil der i det følgende blive taget stilling til disse elementer i det organisatoriske set-up. I
den forbindelse er det snarere oplysninger fra det supplerende materiale og selskabernes
redegørelse, der danner grundlag for vurderingen og i mindre omfang selve overvågningsprogrammet. Efter vurderingen af selskabets overholdelse af regler om habilitet og funktionel adskillelse gennemgås kort selskabernes program for intern overvågning.
32.
Ifølge naturgasforsyningsloven skal der som sagt være en funktionel og selskabsmæssig adskillelse mellem distributionsselskaber og koncernrelaterede selskaber, der
producerer og sælger naturgas, bl.a. med henblik på at sikre en fri og lige tredjeparts adgang
til distributionsnettet.
33.
Kravet om funktionel adskillelse kommer bl.a. til udtryk i habilitetsreglerne i
NGFL § 28 b, hvorefter direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i et transmissions-, distributions- eller lagerselskab ikke direkte eller indirekte deltager i
driften eller ledelsen af et koncernforbundet selskab, som sælger eller producerer naturgas,
eller et koncernforbundet selskab, der direkte eller indirekte ejer disse, medmindre der er
tale om et transmissions-, distributions- eller lagerselskab, jf. NGFL § 28 b, stk. 1. Det samme gælder for bestyrelsesmedlemmer i transmissions-, distributions- eller lagerselskaber, jf.
NGFL § 28 b, stk. 2.
34.
I det følgende vil der ske en vurdering af, om reglerne om funktionel adskillelse
overholdes. Denne vurdering vil inddrage koncernstruktur, koncernens fremgangsmåde for
overholdelse af habilitetsreglerne samt koncernens bonusprogrammer.
35.
På den ene side fordrer lovgivningen, at der mellem et distributionsselskab og
forsynings- og produktionsselskaber skal være selskabsmæssig, regnskabsmæssig og funktionel adskillelse. På den anden side er der ikke krav om ejermæssig adskillelse, så et distributionsselskab har ret til at være organiseret i en koncern, som også har interesser i forsyning og produktion. Men det er afgørende, at distributionsselskabet har tilstrækkelige ressourcer (økonomiske og faglige) og en ledelse, der er uafhængig af produktion og forsyning.
Energitilsynet vurderer, at dette bl.a. betyder, at de ydelser, som selskabet køber fra andre
dele af koncernen ikke må gøre det ud for ledelse af selskabet.
36.
NGFD A/S’ fremsendte en koncernstruktur, samt en liste over de koncernforbundne selskabers bestyrelses- og ledelsesmedlemmer. Af materialet fremgår det, at direktionen i NGFD A/S er ansvarlig for den tekniske del af organisationen og således ikke indgår
i ledelsen af forsyningspligt- og handelsselskabet.
37.
Af selskabets fremsendte materiale fremgår det, at der er indgået aftale mellem
NGF Administration A/S og de øvrige selskaber i koncernen om, at NGF Administration
A/S løser opgaver vedrørende bl.a. regnskab, kundeservice, kommunikation m.v.
38.
NGFD A/S oplyser, at selvom koncernen gør brug af fælles administration lever
koncernen op til NGFL’s krav om funktionel og selskabsmæssig adskillelse. Det gør koncernen ved, at det kun er den adm. direktør i NGFD A/S der træffer beslutninger af mere overordnet strategisk, økonomisk og forretningsmæssig karakter for selve distributionsselskabet
i samarbejde med den udpegede bestyrelse. Den adm. direktør har ingen ledelsesmæssige
eller funktionelle beføjelser eller opgaver i andre af koncernens selskaber.
39.
Hvad ledende medarbejderes overholdelse af habilitetsreglerne angår, har
NGFD A/S oplyst, at alle medarbejdere, der løser opgaver i distributionsselskabet, har direkte eller indirekte reference til den adm. direktør, og er dermed både ledelsesmæssigt og
opgavemæssigt fuldstændigt adskilt fra forsyningsselskaberne.
40.
For selskaberne NGF Gazelle A/S og NGF Gazelle Forsyning A/S er det også den
adm. direktør alle medarbejdere med salgsaktiviteter referer til. Dermed er der ingen medarbejdere, der både løser opgaver for distributionsselskabet og forsyningsselskaberne.
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41.
Energitilsynet konstaterer, at bonusaftaler for ledende medarbejdere i NGFD
A/S alene er afhængig af præstation i distributionsselskabet.
42. Vedrørende NGFD A/S’ bestyrelsesmedlemmer, har selskabet dokumenteret, at de
pågældende personer overholder habilitetsreglerne. Ifølge selskabet deltager bestyrelsesmedlemmer i NGFD A/S ikke i driften eller ledelsen af koncernforbundne selskaber, som
sælger naturgas.
43.
Overordnet finder Energitilsynet, at selskabet lever op til naturgasforsyningslovens regler om habilitet. Ledelsen i selskabet, herunder direktører, vicedirektører, underdirektører, ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, er i tilstrækkelig grad uafhængig
af den øvrige koncern i den daglige drift og deltager hverken direkte eller indirekte i ledelsen eller driften af de koncernforbundne selskaber der sælger naturgas. Der er således intet
i det fremsendte materiale eller i selskabets redegørelser, der tyder på, at NGFD A/S ledes
”udefra” i et omfang, som er uforeneligt med bestemmelser i NGFL.

Naturgas Fyn Distribution A/S’ program for intern overvågning for
2009

44.
Energitilsynet traf den 21. december 2009 afgørelse om NGFD A/S’ overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2008. Energitilsynet meddelte NGFD A/S,
at selskabet for 2008 opfyldte alle krav, som stilles i medfør af bekendtgørelse nr. 1358
vedrørende program for intern overvågning.
45. NGFD A/S havde for kalenderåret 2008 tilfredsstillende beskrevet alle bekendtgørelsens 9 punkter, og havde endvidere overholdt de guidelines, der tidligere er meldt ud af
Energitilsynet.[5] Da selskabet i år bruger samme godkendte tiltag for ikke-diskriminerende
adfærd, vil Energitilsynet ikke igen gå i dybden med disse specifikke punkter.
46.
Det betyder, at Energitilsynet i år ikke vil gennemgå selskabernes overvågningsprogram punkt for punkt, men i det følgende er en mere overordnet beskrivelse af programmet. I øvrigt henvises til afgørelsen for selskabet fra sidste år: Naturgas Fyn Distribution A/S – Overvågningsprogram 2008.[6]
47. Overvågningsbekendtgørelsens § 5 angiver, at selskabet skal udarbejde en årsberetning
for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet, dets gennemførelse samt den foretagne kontrol af programmet. Disse tre områder gennemgås nu i nævnte rækkefølge.
Beskrivelse af programmet
48.
NGFD A/S’ årsberetning for kalenderåret 2009 indledes med en kort beskrivelse
af selskabets program for intern overvågning. Herefter beskriver selskabet alle tiltagene,
som er indeholdt i programmet.
49.
Afsnittet om programmets administration beskriver hvorledes programmet
administreres i Naturgas Fyn koncernen. Det er den tekniske direktør for NGFD A/S’, der er
ansvarlig for programmet. Programmet for intern overvågning indgår som en del af Naturgas Fyn’s samlede kvalitetsstyringssystem. Dette kvalitetsstyringssystem indeholder en
intern audit, en ledelsesvurdering to gange årligt samt opfølgning på afvigelser med korrigerende
handlinger.
50. Det er endvidere beskrevet, at det er kvalitetssikringschefen, som har det daglige overordnede ansvar for programmets administration, ansvar for FFO og FFO-EA godkendelser
af personer, ansvaret på såkaldte KS-evalueringsmøder[7]
samt opfølgning på de beslutninger, som træffes af KS-evalueringsgruppen
KS-chefen må således anses for at være selskabets overvågningsansvarlig. KSevalueringsgruppens medlemmer skal fungere som ambassadører for programmet i deres
respektive afdelinger samt yde råd og vejledning til deres kolleger.
Programmets gennemførelse
51.
Herefter følger en beskrivelse af programmets gennemførelse. NGFD A/S beskriver, at gennemførelsen primært sker gennem godkendelse af personer, der arbejder med
FFO samt FFO-EA, gennem kommunikation af programmet til medarbejdere i Naturgas
Fyn koncernen, gennem hjælp og vejledning af medarbejdere vedrørende FFO og FFO-EA
spørgsmål og gennem kvartalsvise møder i KS-evalueringsgruppen. Slutteligt beskrives
andre tiltag vedrørende programmets gennemførelse.
Kontrol af programmet
52.
I afsnittet kontrol af programmet behandler selskabet først godkendelsen af
årsberetningen. Den blev behandlet og godkendt af KS-evalueringsgruppen på ledelsens
evaluering af KS-systemet den 26. maj 2010. Programmet for intern overvågning blev tilrettet i foråret 2010, som følge af at Gazelle A/S har ændret navn til NGF Administration A/S. I
april/maj blev der udført en intern audit af program for intern overvågning hvor der ikke
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blev fundet afvigelser der gav anledning til bemærkninger eller korrigerende handlinger.
Der udføres en ekstern audit af programmet i foråret 2011.
Offentliggørelse af årsberetningen
53. NGFD A/S har offentliggjort selskabets årsberetning på selskabets hjemmeside. Dette
krav om offentliggørelse på selskabets egen hjemmeside fremgår af Energitilsynets afgørelse
af 18. december 2006. Offfentliggørelse af årsberetningen foreskrives også i overvågningsbekendtgørelsens § 5.

Samlet konklusion

54. Efter Energitilsynets vurdering er Naturgas Fyn Distributions overvågningsprogram
udformet i overensstemmelse med reglerne i §§ 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1358 af 11. december 2006, bekendtgørelse om program for intern overvågning for transmissions- distributions og lagerselskaber i henhold til naturgasforsyningsloven, ligesom årsberetningen er
udformet, offentliggjort og anmeldt i overensstemmelse med reglerne i samme bekendtgørelses § 5.
55. Ligeledes har tilsynets grundige gennemgang af selskabernes overholdelse af habilitetsreglerne og reglerne om funktionel adskillelse ikke afdækket forhold, som er i strid med
bestemmelser i NGFL.
56.
Energitilsynet påbyder selskabet fremadrettet at redegøre for selskabets ledelses
og bestyrelsesmedlemmers overholdelse af habilitetsreglerne og reglerne om funktionel
adskillelse i medfør af § 28 b, jf. overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 7, i selskabets
program for intern overvågning.
[1] Naturgas Fyn Distribution A/S' program for intern overvågning og årsberetning findes
under henholdsvis bilag 1 og 2.
[2] Naturgas Fyn A/S’ koncernstruktur i bilag 4.
[3] Bekendtgørelse om program for intern overvågning for transmissions-, distributions- og
lagerselskaber i henhold til naturgasforsyningsloven nr. 1358 af 11/12/2006 findes i bilag 3.
[4] Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal
market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal
market in natural gas. Noten findes på EU-Kommissionens hjemmeside.
[5] Energitilsynets møde den 18. december 2006 vedrørende interne overvågningsprogrammer mod konkurrenceforvridende adfærd. Tiltagene er også gældende på el-markedet.
Afgørelsen kan findes på Energitilsynets hjemmeside , j. nr.: 4/7020-0200-0026, se også j.
nr. 4/0720-0200-0051.
[6] Notat af 21. december 2009 som kan findes på Energitilsynets hjemmeside: J.nr.:
4/0820-0305-0017
[7] KS står for kvalitetssikring.

