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Resumé 

1.       Energitilsynet skal hvert år føre tilsyn med, at transmissions-, distributions- og lager-
selskabers program for intern overvågning udformes korrekt og at årsberetningen udfor-
mes, offentliggøres og anmeldes i overensstemmelse med reglerne i overvågningsbekendt-
gørelsen. Energitilsynet fører endvidere tilsyn med, at programmet er gennemført i selska-
berne, og at der er foretaget den i programmet beskrevne kontrol.  
2.       Energitilsynet har vurderet DONG Gas Distribution A/S’ og DONG Storage A/S’ over-
holdelse af overvågningsbekendtgørelsens krav. Overvågningsprogrammet skal gennem 
tiltag sikre en reel og troværdig adskillelse af distributionsselskabers (og lagerselskabers) 
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, 
reglerne for udlån af medarbejdere samt eventuelle bonusprogrammer til ledende medar-
bejdere.  
4.       DONG Gas Distribution A/S og DONG Storage A/S har til Energitilsynet indsendt 
overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2009 indenfor fristen i overvåg-
ningsbekendtgørelsen. 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 
Energitilsynet meddeler DONG Gasdistribution A/S og DONG Storage A/S,  
·        at selskabernes program for intern overvågning er udformet i overensstemmelse med 
reglerne i §§ 1 og 2 i bekendtgørelse om program for intern overvågning for transmissions- 
distributions- og lagerselskaber i henhold til naturgasforsyningsloven  
·        at årsberetningen er udformet, offentliggjort og anmeldt i overensstemmelse med 
reglerne i samme bekendtgørelses § 5  
·        at selskaberne påbydes fremadrettet, at redegøre for selskabernes ledelses og bestyrel-
sesmedlemmers overholdelse af habilitetsreglerne og reglerne om funktionel adskillelse i 
medfør af § 28 b, jf. overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 7, i deres program for 
intern overvågning.   

Sagsfremstilling 
Indledning 
5.       På det danske gasmarked er der en udbredt vertikal integration i energiselskaberne, 
således at en koncern både ejer et distributionsselskab med monopolaktiviteten gasdistribu-
tion og samtidig ejer et forsyningspligtselskab, som forsyner forsyningspligtkunderne i 
koncernens distributionsområde samt et handelsselskab, som konkurrerer på det frie kom-
mercielle marked for handel med gas.  
6.       Dette rummer risiko for diskriminerende handlinger fra distributionsselskabets side 
eksempelvis vedrørende favorisering af egne selskaber på bekostning af eksterne konkur-
renter og begunstigelse af koncerninterne selskaber i samhandelen.  
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7.       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.  
8.       Distributions- og lagerselskaber 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.    
9.       Energitilsynet modtog den 1. juni 2010 fra DONG Gas Distribution A/S (herefter 
DONG GD) og fra DONG Storage A/S (herefter DONG S) program for intern overvågning 
og årsberetning.[1] DONG Energy A/S har således valgt at sammenskrive overvågningspro-
gram og årsberetning vedrørende overvågningsprogram for de to selskaber i én rapport.  
10.   Energitilsynet anmodede de to selskaber om at indsende supplerende materiale for 
bedre at kunne verificere, at selskaberne overholder habilitetskravene og kravene til funkti-
onel adskillelse bl.a. med henblik på at få større kendskab til de tiltag, selskaberne har taget 
for at efterleve dette punkt. Selskaberne har fremsendt to redegørelser den 1. september og 
den 1. oktober 2010.  

Det regulerede selskab 

11.   DONG Energy A/S er et integreret energiselskab, der er involveret i udvinding, produk-
tion, salg, lagring og distribution af energi (elektricitet og naturgas) – både i Danmark og 
uden for de danske grænser. Selskabet er organiseret med knap 200 selvstændige selskaber 
i koncernen.[2] Dertil kommer, at der også er foretaget en opdeling i fire forretningsområ-
der, nemlig 1) Exploration & Production, 2) Generation, 3) Energy Markets og 4) Sales & 
Distribution. Hvert forretningsområde er underlagt en koncerndirektør, som samtidigt er 
registreret direktør for hovedselskabet under det pågældende forretningsområde. Lars 
Clausen er koncerndirektør og administrerende direktør for DONG Energy Sales & Distri-
bution A/S.  
12.   DONG Energys distributionsselskab, DONG GD er et selvstændigt selskab, der er pla-
ceret under forretningsområdet DONG Energy Sales & Distribution[3] og det samme gælder 
for DONG Energy’s lagerselskab, DONG S. I 2009 havde DONG Energy A/S en nettoom-
sætning på ca. 49,3 mia. kr. - heraf ca. 13,4 mia. kr. i forretningsområdet Sales & Distributi-
on (herefter DE S&D).  Omsætningen i DONG GD udgjorde i 2009 ca. 590 mio. kr. og om-
sætningen i DONG S udgjorde ca. 290 mio. kr. DONG GD har 122.000 tilsluttede naturgas-
kunder i Danmark. I DONG Energy A/S koncernen er både DONG GD og DONG S omfattet 
af overvågningsbekendtgørelsen[4], der ifølge § 1 omfatter både distributions- og lagersel-
skaber.  
13.   Af selskabets fremsendte materiale fremgår det, at Lars Clausen står for den overord-
nede ledelse af forretningsområdet Sales & Distribution. Han arbejder for hele forretnings-
området med forhold vedrørende den overordnede strategi, forretningsmæssige ekspansi-
onsmuligheder i ind- og udland, politisk orienterede emner i forretningsområdet, samt den 
overordnede årlige finansielle ramme for selskaberne.  
14.   Under forretningsområdet DE S&D er placeret en række profit centre – såkaldte P/L-
områder med selvstændigt økonomisk ansvar. Disse P/L områder følger ikke DONG Ener-
gys selskabsmæssige opdeling. Der er således flere infrastrukturer med i koncernens interne 
opgørelse af indtjening. P/L-området P/L Distribution varetager det økonomiske ansvar for 
DONG Oil Pipe A/S, for de regulerede selskaber DONG GD, DONG S og DONG Energy 
Eldistribution samt nettekniske aktiviteter i Sales & Distribution A/S.  
15.   Selskaberne har over for Energitilsynet forklaret, at området P/L Distribution er struk-
tureret således, at der er vandtætte skotter mellem P/L Distribution og de øvrige P/L-
områder. Dette sikres, forklarer selskaberne, ved at der afholdes separate møder om forhold 
vedr. de regulerede selskaber, og den øvrige ledelse er ikke en del af disse separate møder.  
16.   Det fremgår også af det fremsendte materiale, at ledelsen i DONG GD i vidt omfang er 
sammenfaldende med ledelsen i DONG S, bl.a. er Christian Parbøl direktør i begge selska-
ber – udlånt delvis fra DONG Energy Eldistribution A/S. DONG GD og DONG S har over 
for Energitilsynet forklaret, at Christian Parbøl således sammen med den øvrige ledelse har 
ansvaret for den selskabsmæssige drift i DONG GD og DONG S.  
17.   Vedtægterne for de to selskaber er nærmest enslydende, når bortses fra aktiekapitalen, 
som i DONG GD udgør kr. 100.000.000 og i DONG S kr. 50.000.000. Vedtægterne inde-
holder ikke regler om arbejdsfordeling mellem daglig ledelse, bestyrelse og generalforsam-

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn1
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn2
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn3
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn4


ENERGITILSYNET  Side 3/9 

ling, men der er taget stilling til, hvilke emner, der skal behandles på en generalforsamling. 
Selskabernes bestyrelser består af tre til seks medlemmer, som vælges på generalforsamlin-
gen, og selskaberne tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening med direktøren.  
18.   DONG GD og DONG S har om generalforsamlingerne forklaret, at de foregår uden et 
egentligt møde og med dirigenten som eneste deltager. Selskaberne oplyser, at dirigent-
hvervet varetages i alle koncernselskaberne i DONG Energy af en advokat fra den juridiske 
afdeling, som i forbindelse med afviklingen af generalforsamlingerne påser, at alle formalia 
overholdes.  
19.   Forud for generalforsamlingen i selskaberne afholdes et bestyrelsesmøde, hvor besty-
relsen godkender årsrapport, gennemgår revisionsprotokollen samt indstilling vedr. ordi-
nær generalforsamling. Selskaberne oplyser, at, i praksis afvikles bestyrelsesmøderne ofte 
på skriftligt grundlag.  
20.   Selskaberne har ligeledes fremlagt referat og dagsorden for seneste generalforsamling, 
hvoraf det fremgår forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, honorar til bestyrelsen, valg af 
revisor, decharge til direktion og bestyrelse samt afvikling af generalforsamlingen uden 
egentligt møde.  
21.   Der er således ikke tale om, at selskaber, der driver virksomhed med salg eller produk-
tion af naturgas, er repræsenterede eller varetager sine interesser på bestyrelsesmøder eller 
generalforsamlinger i DONG GD og DONG S.  
22.   DONG GD og DONG S køber en række ydelser fra DE S&D. Det drejer sig både om 
hvad selskaberne betegner som ”klassiske økonomiservices”, såsom bistand forbundet med 
udarbejdelse af regnskaber, håndtering af skatteforhold, controlling af selskabernes regn-
skaber og datagrundlaget herfor, bistand til proces omkring udarbejdelse af selskabernes 
forecast, kreditorhåndtering og debitorhåndtering og så mere driftsmæssige ydelser såsom 
afregning, kundecenter, HR, IT m.v. Selskaberne har oplyst, at ydelserne købes på mar-
kedsmæssige samhandelsaftaler.  
23.   Selskaberne har forklaret, at de medarbejdere hos DE S&D, som bistår DONG GD og 
DONG S med controlling og bistand til proces omkring udarbejdelse af selskabernes budget 
og forecast ikke samtidig arbejder med aktiviteter relateret til salg af el og gas. Denne sik-
kerhedsforanstaltning kommer rent praktisk til udtryk ved at afdelingen, som leverer disse 
services, er opdelt i undergrupper, som hver især betjener et bestemt forretningsområde. 
Medarbejdere hos DE S&D, som bistår DONG GD og DONG S med løsning af opgaverne i 
overensstemmelse med selskabernes programmer for intern overvågning, har også under-
skrevet FFO-erklæringer.  
24.   Selskaberne har yderligere forklaret, at Lars Clausens opgave i forhold til DONG GD og 
DONG S udelukkende omfatter varetagelsen af koncernens ejerinteresser, og Lars Clausen 
er således ikke involveret i den daglige drift af selskaberne eller af P/L-Distribution.  
25.   Selskaberne har også forklaret, at det øverste ledelseslag i DONG GD og DONG S har et 
referenceforhold til de overordnede ansvarlige for P/L Distribution, som udover at have 
dette ansvar også bestrider bestyrelsesposter i de to regulerede selskaber.  

Udlån af medarbejdere 
26.   DONG GD oplyser, at der er udlånt en ”… række medarbejdere … til DONG Gas Di-
stribution A/S og DONG Storage A/S fra selskabet DONG Energy Sales & Distribution 
A/S, og medarbejderne er under instruktionsbeføjelse fra direktionen i de regulerede sel-
skaber.” Ifølge DONG GD og DONG S arbejder koncernen ud fra denne opsætning, for 
lettere at kunne administrere medarbejdere i en koncern med tæt på 200 selskaber. Derud-
over, er det for at undgå at medarbejdere skulle ansættes på deltid med de ulemper, som det 
ville give medarbejdere i forhold til f.eks. regler om modtagelse af dagpenge og afskedigelse.  
27.   Det gennemgående princip for udlånsaftalerne er ifølge DONG, at de skal stille DONG 
GD og DONG S således økonomisk og funktionelt, som det ville have været tilfældet, hvis 
medarbejderne havde været ansat direkte i DONG GD og DONG S. Selskaberne har frem-
sendt to aftaler, som regulerer, hvorledes udlåning af medarbejdere fra DE S&D til hen-
holdsvis DONG GD og DONG S foregår.  
28.   Selskaberne har forklaret, at DONG GD og DONG S udøver alle arbejdsgiverbeføjelser i 
relation til de udlånte medarbejdere og medarbejderne er ifølge udlånsaftalerne underlagt 
de pågældende selskabers fulde ledelsesret. Således referer de pågældende medarbejdere 
ikke til direktionen i DE S&D i relation til den daglige drift af DONG GD og DONG S.  
29.   En række ledende medarbejdere i DONG GD og i DONG S er reelt ansat i DE S&D og 
herefter udlånt til et af selskaberne eller ganske ofte til begge selskaberne. Selskaberne 
forklarer, at der i udlånsaftalerne er indarbejdet mulighed for, at medarbejderne kan udlå-
nes delvist fra DE S&D, og således både have opgaver under DE S&D og i selskaberne 
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DONG GD og DONG S. Selskaberne forklarer, at der p.t. ikke er medarbejdere, der er udlånt 
efter denne model, og modellen forventes kun anvendt i det omfang DONG GD eller DONG 
S vurderer, at den pågældende medarbejders arbejdsopgaver i DE S&D ikke er i konflikt 
med DONG GD’s eller DONG S’ interesser.  
30.   Direktøren Christan Parbøl står udenfor den generelle udlånsmodel og er ansat direkte 
i DONG Energy Elsdistribution A/S og udlånt delvist til DONG GD og DONG S. Direktøren 
har således ingen ansættelsesretlig relation til DE S&D.  

Bonusprogrammer 
31.   Energitilsynet har ligeledes undersøgt bonusordningen for DONG GD og DONG S’ 
ledelse. DONG GD og DONG S har i den forbindelse henvist til materiale, der blev frem-
sendt til Energitilsynet den 29. september 2009. Selskaberne har tillige fremsendt en revi-
deret udgave af bonusprogrammerne, som er gældende for kalenderåret 2010.  
32.   DONG GD og DONG S’ hidtidige bonusordning afhænger af en række mål. Koncern-
økonomiske mål, økonomiske mål for DE S&D og mål inden for eget forretningsområde.  
33.   Af DONG GD og DONG S’ reviderede bonusprogrammer fremgår det, at ledelsen kun 
måles i forhold til P/L distributions resultat samt egne arbejdsområder i de regulerede 
selskaber, og således ikke i forhold til koncernmål. Selskaberne har forklaret, at denne mo-
del vil blive benyttet for kalenderåret 2010 og fremadrettet.  

Høring 
34.   Energitilsynets sekretariat sendte tilsynsnotatet i høring hos DONG GD og DONG S 
den 11. november med angivelse af 14 dages frist til at indsende et eventuelt høringssvar.[5] 
Energitilsynets sekretariat modtog svar fra DONG GD og DONG S den 25. november 2010. I 
selskabernes høringssvar blev foreslået en række præciseringer. Disse er indarbejdet i nota-
tet. Selskaberne foreslog tillige to ændringer til notatet. Sekretariatet har på det ene punkt 
imødekommet selskaberne, idet visse procentsatser i forhold til selskabernes bonuspro-
grammer er udeladt. På det andet punkt – omsætningstal fra forskellige selskaber i koncer-
nen – fastholder sekretariatet, at oplysningerne offentliggøres.  
Regelgrundlag  
35.   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 in-
tern overvågning, som beskriver selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende ad-
færd. Selskaberne skal sikre overholdelsen af programmet for intern overvågning samt 
sikre, at det kontrolleres på passende måde. En årsberetning med en beskrivelse af pro-
grammet 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, distributions-
virksomhed, 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 trans-
missions-, 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.”   
36.   Med disse bestemmelser er der sket en implementering af bestemmelser i Europapar-
lamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF om fælles regler for det indre marked for natur-
gas. Formålet med bestemmelserne er at sikre, at konkurrerende selskaber uden for kon-
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cernen får adgang til infrastruktur-faciliteterne på lige fod med koncernforbundne selska-
ber.  
37.   Bestemmelserne i NGFL § 11 a fastslår selskabernes pligt til at fastsætte interne over-
vågningsprogrammer. 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 nær-
mere indholdet af overvågningsprogrammet, herunder hvilke elementer et sådan program 
skal tage stilling til.  
38.   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 Energi-
tilsynet kan påbyde at forhold, der strider mod regler i henhold til loven, bringes i orden.  
39.   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.  
40.   Med den tredje liberaliseringspakke er der foretaget væsentlige ændringer af dette 
direktiv. EU-Kommissionen har i forlængelse af vedtagelsen af den tredje energiliberalise-
ringspakke udgivet en fortolkningsnote om ”The Unbundling Regime”[6]. I den tredje pak-
ke, som skal være implementeret senest 3. marts 2011, er reglerne vedrørende distributions-
selskabernes 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.  
41.   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 reg-
lerne om funktionel adskillelse. Det fremgår, at kommissionen fortolker direktivernes (og 
dermed også NGFLs) regler om funktionel adskillelse strengt.  
42.   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 
43.   Vurderingen af selskabernes indsendte materiale sker med udgangspunkt i de krav, 
som naturgasforsyningsloven samt overvågningsbekendtgørelsen foreskriver.  
44.   Selskabet bruger samme godkendte tiltag i deres anmeldelse og overholdelse af pro-
grammet 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 rede-
gørelser, der danner grundlag for vurderingen og i mindre omfang selve overvågningspro-
grammet. Efter vurderingen af selskabets overholdelse af regler om habilitet og funktionel 
adskillelse gennemgås kort selskabernes program for intern overvågning.  
45.   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 distributi-
onsnettet.  
46.   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 gæl-
der for bestyrelsesmedlemmer i transmissions-, distributions- eller lagerselskaber, jf. NGFL 
§ 28 b, stk. 2.  
47.   I det følgende vil der ske en vurdering af, om reglerne om funktionel adskillelse over-
holdes. Denne vurdering vil inddrage koncernstruktur, koncernens fremgangsmåde for 
overholdelse af habilitetsreglerne, reglerne for udlån af medarbejdere samt koncernens 
bonusprogrammer.  
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48.   Når DONG Energy A/S har valgt en struktur, hvor distribution og handel med naturgas 
er lagt ind under et og samme forretningsområde, kræver dette stor agtpågivenhed fra alle 
medarbejdere i koncernen, fordi der er nærliggende fare for, at der kan ske sammenblan-
ding af interesser.  
49.   På den ene side fordrer lovgivningen, at der mellem et distributionsselskab og forsy-
nings- og produktionsselskaber skal være selskabsmæssig, regnskabsmæssig og funktionel 
adskillelse. På den anden side er der ikke krav om ejermæssig adskillelse, så et distributi-
onsselskab 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. Energi-
tilsynet 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.  
50.   Hvad de ledende medarbejderes overholdelse af habilitetsreglerne angår, har DONG 
GD og DONG S over for Energitilsynet forklaret, at der er tale om en relativt lille person-
kreds, som enten er bestyrelsesmedlemmer, direktører eller ledende medarbejdere. Selska-
berne forklarer, at de pågældende personer ”efter DONG Energys vidende” overholder 
habilitetsreglerne. Videre forklarer selskaberne, at der ved rokeringer og nyudnævnelser, 
sker en kontrol i koncernens bestyrelsessekretariat. Endvidere er de berørte medarbejdere 
selv opmærksomme på habilitetsreglerne, idet disse skal underskrive en habilitetserklæring, 
hvor de tilkendegiver, at de er bekendt med reglerne i NGFL § 28 b, herunder at de overhol-
der disse regler.  
51.   Det fremgår også af det fremsendte materiale, at det er Christian Parbøl, der som direk-
tør varetager den daglige ledelse i DONG GD og DONG S sammen med de ledende medar-
bejdere i de to selskaber. Da der hverken er tale om at produktion eller salg af gas foregår i 
DONG GD eller DONG S er Christian Parbøl’s stilling som direktør for begge selskaber i 
overensstemmelse med § 28 b NGFL. Selskaberne har også forklaret, at der er vandtætte 
skotter mellem P/L-distribution og de øvrige P/L-områder. Dette sikres i praksis ved at der 
afholdes separate møder om forhold vedrørende de regulerede selskaber.  
52.   Ydermere har selskaberne om Lars Clausens rolle i forhold til DONG GD og DONG S 
forklaret, at han alene varetager, hvad der er nødvendigt for at DE S&D kan varetage 
DONG-Energy koncernens ejerinteresser. Nærmere betegnet arbejder han for hele forret-
ningsområdet med forhold omkring den overordnede strategi, forretningsmæssige ekspan-
sionsmuligheder i ind- og udland, politisk orienterede emner samt den overordnede årlige 
finansielle ramme for selskaberne.  
53.   Ligeledes forklarer selskaberne, at Lars Clausen ikke har instruktionsbeføjelser over for 
ledelsen i DONG GD og DONG S. Direktionen i DONG GD og i DONG S referer til bestyrel-
sen i de to selskaber, og det er også bestyrelserne for hhv. DONG GD og DONG S, der besid-
der kompetencen til at afskedige og ansætte direktøren for DONG GD og DONG S. Lars 
Clausen og andre medarbejdere uden for DONG GD og DONG S har ikke instruktionsbefø-
jelse over medarbejdere udlånt fra DE S&D til de to selskaber.  
54.   Vedrørende DONG GD og DONG S’ bestyrelsesmedlemmer, har selskaberne dokumen-
teret, at de pågældende personer overholder habilitetsreglerne.  Ifølge selskaberne er der 
løbende fokus på, at disse personer ikke samtidig må deltage i driften af forsyningspligtsel-
skaber og handelsselskaber. Ved en nyudnævnelse til bestyrelsen i DONG GD og DONG S 
sikrer bestyrelsessekretariatet, at NGFL’s habilitetsregler er overholdt. Opdages et lovstri-
digt personsammenfald, informerer bestyrelsessekretariat koncernledelsen om forholdet, og 
de nødvendige ændringer foretages, således at habilitetsreglerne overholdes.  
55.   Overordnet finder Energitilsynet, at de to anmeldende selskaber lever op til naturgas-
forsyningslovens regler om habilitet. Ledelsen, herunder direktører, vicedirektører, under-
direktører, ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, i de to regulerede selskaber er 
i tilstrækkelig grad uafhængig af den øvrige koncern først og fremmest i den daglige drift, 
men også i forhold til afskedigelse, ligesom Lars Clausens mulighed for at påvirke driften af 
DONG GD og DONG S er stærkt begrænset og alene vedrører meget overordnede elemen-
ter. Der er således intet i det fremsendte materiale eller i selskabernes redegørelse, der tyder 
på, at DONG GD og DONG S ledes ”udefra” i et omfang, som er uforeneligt med bestemmel-
ser i NGFL.  
56.   I selskabernes overvågningsprogram er forklaret, hvorledes bestyrelsessekretariatet 
sikrer, at habilitetsreglerne overholdes, men programmet nævner intet om disse habilitets-
erklæringer. Tilsynet lægger til grund, at ledende medarbejdere rent faktisk som oplyst af 
DONG GD og DONG S underskriver en habilitetserklæring. Det er ikke et krav, at samtlige 
de tiltag, som selskabet har indført, skal beskrives i overvågningsprogrammet. Tilsynet 
finder dog, at overvågningsprogrammet fra DONG GD og DONG S med fordel kunne inde-
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holde dette tiltag, dels fordi dette så vil udgøre en del af dokumentationen for, at disse er-
klæringer eksisterer og dels fordi overvågningsprogrammet kommunikeres ud internt, 
hvormed risikoen for at glemme erklæringerne mindskes.  
57.   DONG GD og DONG S har oplyst, at indførelsen af disse habilitetserklæringer skete af 
egen drift efter program og årsberetning var blevet indsendt den 1. juni 2010, hvorfor der 
ikke i programmet findes en beskrivelse af dette. DONG GD og DONG S forklarer, at oplys-
ninger om habilitetserklæringerne vil fremgå af den førstkommende revision af overvåg-
ningsprogrammet.  
58.   Med hensyn til koncernens bonusprogrammer har selskaberne forklaret, at der for 
ledende medarbejdere i DONG GD og DONG S tidligere har været anvendt bonusprogram-
mer, hvor en del af de ledende medarbejderes resultatløn afhænger af brede koncernmål. 
Imidlertid har selskaberne fremsendt et bonusprogram i ny udformning, hvor resultatmåle-
ne for ledende medarbejdere i DONG GD og i DONG S ikke længere er knyttet til omsæt-
ningen uden for P/L- distribution.  
59.   Det er Energitilsynets vurdering, at den udformning, som bonusprogrammerne hidtil 
har haft, kan bringe uafhængigheden for ledende medarbejdere i DONG GD og i DONG S i 
fare, og det er derfor tilsynets vurdering, at den hidtidige udformning har været kritisabel. 
Da tilsynet imidlertid kan konstatere, at selskaberne er gået bort fra denne model, forfølges 
dette element ikke yderligere.  
60.   Som tidligere beskrevet er langt de fleste ansatte i DONG GD og DONG S ansat i DE 
S&D og udlånes herefter til det ene eller begge selskaber, dog således, at instruktionsbefø-
jelsen og afskedigelseskompetencen for disse medarbejdere ligger hos ledelsen i DONG GD 
og/eller DONG S. Selskaberne har fremlagt to aftaler om disse udlån.  
61.   Udlånsaftalerne er meget detaljerede og tager højde for en række situationer. Udlånsaf-
talerne afskærer ikke ledende medarbejdere fra at være udlånt, ligesom det er muligt, at 
medarbejdere kan være udlånt delvis og arbejde samtidig for DONG GD/DONG S på den 
ene side og DE S&D på den anden side. Selskabet understreger, at der ved delvis udlån vil 
ske en vurdering af, om medarbejderens opgaver hos DE S&D er forenelige med, at medar-
bejderen udlånes til DONG GD eller DONG S.  
62.   Energitilsynet konstaterer, at der p.t. ikke er medarbejdere, der er delvist udlånt fra DE 
S&D, hvorved disse både udfører opgaver for DONG GD/DONG S på den ene side og DE 
S&D på den anden side. Det er Energitilsynets vurdering, at delvis udlån af medarbejdere 
kan udgøre en risiko for lovstridig sammenblanding af interesser, især hvis der er tale om 
ledende medarbejdere. Da der imidlertid p.t. ikke er tale om delvis udlån af ledende medar-
bejdere, og da det under alle omstændigheder er muligt at tage forholdsregler, som sikrer, 
at denne lovstridige sammenblanding af interesser ikke forekommer, finder tilsynet ikke 
grundlag for at afskære selskaberne fra en sådan praksis. Men det skal understreges, at der 
er tale om en situation, som kræver største agtpågivenhed, herunder i forhold til bonuspro-
grammerne.  
63.   Derudover, forklarer selskabernes udlånsaftaler ikke, hvorledes selskaberne sikrer 
overholdelsen af NGFL § 28 b i tilfælde hvor medarbejdere, der delvist udlånes til DONG 
GD og DONG S, også arbejder for DE S&D. Tilsynet lægger til grund, at modellen rent fak-
tisk kun forventes anvendt i det omfang DONG GD og DONG S vurderer, at den pågælden-
de medarbejders arbejdsopgaver i DE S&D ikke er i konflikt med DONG GD og DONG S 
interesser. Det er ikke et krav, at vedkommende oplysninger beskrives i aftalen. Tilsynet 
finder dog, at udlånsaftalerne med fordel kunne indeholde en beskrivelse af selskabernes 
forbeholdsregler.  

DONG Gas Distribution og DONG Storage A/S’ program for intern 
overvågning for 2009 
64.   Energitilsynet traf den 21. december 2009 afgørelse om DONG Gas Distribution og 
DONG S’ overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2008. Energitilsynet med-
delte DONG GD&S A/S, at selskaberne for 2008 opfyldte alle krav, som stilles i overvåg-
ningsbekendtgørelsen.  
65.   DONG Gas Distribution og DONG S havde for kalenderåret 2008 tilfredsstillende be-
skrevet alle bekendtgørelsens 9 punkter, og havde endvidere overholdt de guidelines der 
tidligere er meldt ud af Energitilsynet.[7] Da selskabet i år bruger samme godkendte tiltag 
for ikke-diskriminerende adfærd, vil Energitilsynet ikke igen gå i dybden med disse speci-
fikke punkter.  
66.   Det betyder, at Energitilsynet i år ikke slavisk vil gennemgå selskabernes overvåg-
ningsprogram punkt for punkt, men i det følgende er en mere overordnet beskrivelse af 
programmet. I øvrigt henvises til afgørelsen for selskabet fra sidste år: DONG Gas Distribu-
tion A/S og DONG Storage A/S - Overvågningsprogram 2008.[8]  
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67.   Overvågningsbekendtgørelsens § 5 angiver, at selskabet skal udarbejde en årsberetning 
for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet, dets gennemførelse samt den foretag-
ne kontrol af programmet. Disse tre områder gennemgås nu i nævnte rækkefølge.  

Beskrivelse af programmet 
68.   DONG GD&S A/S beskriver programmet ved at gennemgå alle programmets tiltag. 
Endvidere beskrives administrationen af programmet. Det fremgår, at direktøren for DONG 
GD og DONG S har det overordnede ansvar for programmets overholdelse og skal sikre, at 
årsberetningen for hvert kalenderår bliver anmeldt til Energitilsynet. I forbindelse med 
udarbejdelsen af årsberetningen udpeger ledelsen en overvågningsansvarlig hvert år. For at 
opnå en bred forankring af programmet, er der oprettet en IO komite med deltagelse af 
repræsentanter fra hvert af koncernens relevante forretningsområder. Medlemmerne i 
komiteen fungerer som ambassadører for programmets overholdelse i deres respektive 
forretningsområder.  

Programmets gennemførelse 
69.   Efterfølgende beskrives programmets gennemførelse. Det sker primært gennem kom-
munikation af programmet, FFO-erklæringer, møder i IO-komiteen og hjælp og vejledning 
til medarbejdere.  
70.   I efteråret 2006 blev der oprettet en selvstændig side på koncernens intranet om IO-
komiteen og dens arbejde, så information om overvågningsarbejdet er tilgængeligt for alle 
medarbejdere i koncernen. Endvidere er overvågningsarbejdet for DONG GD og DONG S 
sammenlagt med programmet for intern overvågning for el-distribution, så der er en fælles 
informationsindgang for hele koncernens overvågningsarbejde. Siden bliver løbende ajour-
ført på baggrund af indkomne og egne forslag til forbedringer.  
71.   På intranettet kan medarbejdere finde information om, hvad FFO er og generelt finde 
information om program for intern overvågning. Medarbejderne kan også downloade en 
medarbejdererklæring til FFO-clearing samt se, hvem der er medlem af IO-komiteen. På 
siden ligger en miniguide om FFO der udleveres til alle nyansatte i DONG Energy A/S, lige-
som alle nyansatte medarbejdere orienteres på en introduktionsdag om program for intern 
overvågning og om FFO.  
72.   Som konsekvens af Energitilsynets afgørelse den 26. maj 2008 omkring selskabsmæs-
sigt forbundne netselskabers hjemmesider og informationsudsendelse er der tillige blevet 
udarbejdet en folder omkring adskilt kommunikation, der kan findes på siden om FFO på 
DONG Energy A/S’ intranet.  

Kontrol af programmet 
73.   IO-komiteen har behandlet og godkendt årsberetning for program for intern overvåg-
ning den 26. maj 2010. IO-komiteen behandler også eventuelle overtrædelser af program-
met. Komiteen konkluderede at der ikke er konstateret brud på bestemmelserne i program 
for intern overvågning.  
74.   DONG Gas Distribution og DONG S fik lavet en ekstern audit af Dansk Standard i 
2009, der konstaterede, at der er udarbejdet og implementeret et omfattende program for 
intern overvågning. Der er konstateret forbedringsmuligheder og enkelte uoverensstemmel-
ser mellem programmet og praksis. Det vedrører markering af FFO i dokumenthåndte-
ringssystemet ProArc. DONG GD og DONG S har på denne baggrund igangsat et arbejde 
med at få forbedringsmuligheder gennemført og uoverensstemmelser rettet.  
75.   Endvidere, har DONG Gas Distribution og DONG S i maj 2010 gennemført stikprøver i 
dokumenthåndteringssystemet ProArc for at se, om de rigtige dokumenter blev FFO-låst. 
Resultatet var godt med en enkel afvigelse, som efterfølgende blev rettet.  

Offentliggørelse af årsberetningen 
76.   DONG GD og DONG S har offentliggjort selskabets årsberetning på selskabets hjem-
meside. Dette krav om offentliggørelse på selskabets egen hjemmeside fremgår af Energitil-
synets afgørelse af 18. december 2006. Offfentliggørelse af årsberetningen foreskrives også i 
overvågningsbekendtgørelsens § 5.  

Samlet konklusion 
77.   Efter Energitilsynets vurdering er DONG GD’s og DONG S’ overvågningsprogram ud-
formet i overensstemmelse med reglerne i §§ 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1358 af 11. decem-
ber 2006, bekendtgørelse om program for intern overvågning for transmissions- distributi-
ons og lagerselskaber i henhold til naturgasforsyningsloven, ligesom årsberetningen er 
udformet, offentliggjort og anmeldt i overensstemmelse med reglerne i samme bekendtgø-
relses § 5.  
78.   Ligeledes har tilsynets grundige gennemgang af selskabernes overholdelse af habilitets-
reglerne og reglerne om funktionel adskillelse ikke afdækket forhold, som er i strid med 
bestemmelser i NGFL.  
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79.   Energitilsynet påbyder selskaberne fremadrettet at redegøre for selskabernes ledelses 
og bestyrelsesmedlemmers overholdelse af habilitetsreglerne og reglerne om funktionel 
adskillelse i medfør af § 28 b, jf. overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 7, i deres 
program for intern overvågning.  
80.   Derudover henstiller tilsynet til DONG GD og DONG S om at beskrive i selskabernes 
udlånsaftaler, hvorledes selskaberne sikrer overholdelsen af NGFL § 28 b i tilfælde hvor 
medarbejdere, der delvist udlånes til DONG GD og DONG S, også arbejder for DE S&D.  

 
[1] DONG Gas Distribution A/S og DONG Storage A/S’ program for intern overvågning og 
årsberetning findes under henholdsvis bilag 1 og 2. 
[2] DONG Energys selskabsstruktur i forhold til relevante selskaber findes under bilag 4. 
[3] DONG Energys organisationsdiagram for forretningsområdet Sales & Distribution fin-
des under bilag 5. 
[4] Bekendtgørelse om program for intern overvågning for transmissions-, distributions- og 
lagerselskaber i henhold til naturgasforsyningsloven nr. 1358 af 11/12/2006 findes under 
bilag 3. 
[5] DONG Gas Distribution A/S og DONG Storage A/S’ høringssvar findes under bilag 6. 
[6] 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. 
[7] Energitilsynets møde den 18. december 2006 vedrørende interne overvågningspro-
grammer 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. 
[8] Notat af 21. december 2009 som kan findes på Energitilsynets hjemmeside: 
www.energitilsynet.dk J.nr.: 4/0820-0305-0014. 
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