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Indledning 
1.                    Sekretariatet har vurderet DONG Gasdistribution and Storage?s overholdelse 
af det såkaldte overvågningsprogram. Overvågningsprogrammet drejer sig om at indføre en 
reel og troværdig adskillelse af distributionsselskabers og handelsselskabers aktiviteter. En 
sådan adskillelse er helt grundlæggende nødvendig for at sikre en velfungerende konkur-
rence blandt handelsselskaberne på det danske gasmarked.   
2.                    På Energitilsynets møde den 29. maj 2007 blev Energitilsynet forelagt et notat 
om kinesiske mure på det danske gasmarked. Notatets formål var at belyse, hvilke konkur-
rencemæssige problemer en mangelfuld funktionel- og selskabsmæssig unbundling kunne 
medføre på et marked med de karakteristika, som det danske gasmarked har. Notatets kon-
klusion var, at der på det danske gasmarked var en udbredt vertikal integration, som inde-
bærer konkurrencemæssige problemstillinger. Derfor er det nødvendigt, at overvågnings-
programmerne bidrager til at forhindre en diskriminerende adfærd og til at sikre en reel og 
troværdig adskillelse mellem distributionsselskab og andre aktiviteter i en koncern.  
3.                    Energitilsynets sekretariat var på virksomhedsbesøg den 3. september 2007 
hos DONG Energy Gas Distribution and Storage (herefter DONG). Besøget foregik hos 
distributionsselskabet i Stenlille hvor DONG endvidere har deres gaslager.  
4.                    Samlet set er DONG?s indsendte materiale meget gennemarbejdet og selskabet 
har løbende forbedret sin årsberetning og sit overvågningsprogram. Der er dog et enkelt 
punkt hvor DONG?s overvågningsprogram ikke lever op til bekendtgørelsen[1].  
5.                    Energitilsynets sekretariat finder således ikke, at DONG i tilstrækkelig grad har 
beskrevet de tiltag, som sikrer at koncerninterne aftaler er indgået på markedsbestemte 
vilkår.   
6.                    DONG skulle endvidere korrigere deres hjemmeside samt deres medarbejder-
erklæring. Hjemmesiden er opdateret den 1. december 2007 og medarbejdererklæringen er 
efter aftale med DONG også færdigbearbejdet den 1. december 2007.  
7.                    Overvågningsbekendtgørelsen anfører, at selskabet skal udarbejde en årsbe-
retning for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet, dets gennemførelse samt den 
foretagne kontrol af programmet.  
8.                    DONG har i sin årsberetning en god beskrivelse af programmet, som indehol-
der alle programmets tiltag. Endvidere har selskabet en udmærket beskrivelse af program-
mets gennemførelse. Helhedsindtrykket af selskabets egenkontrol er endvidere, at DONG 
tager dette område meget seriøst, og lægger mange resurser i det.  
9.                    Energitilsynets sekretariat har derfor kun få korrektioner til den indsendte 
årsberetning. DONG har beskrevet hvilke konkrete overtrædelser af programmet, der har 
været, og har indført dette i afsnittet om programmets gennemførelse. Dette skal fremover 
beskrives i afsnittet om selskabets kontrol af programmet.  

Afgørelse 
10.                 Det meddeles DONG Energy Gas Distribution and Storage:  
11.                 At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 8, jf. natur-
gasforsyningslovens § 28 c, pålægger DONG at beskrive de tiltag som sikrer, at anvendelsen 
af en mark up, når der indgås koncerninterne aftaler, er udtryk for vilkår, der svarer til 
markedsbestemte vilkår. Dokumentation for dette skal indsendes til Energitilsynets sekre-
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tariat sammen med årsberetning og overvågningsprogram for kalenderåret 2007 med ind-
leveringsfrist den 1. juni 2008. 

Sagsfremstilling 
12.                     På gasmarkedet i dag er der en udbredt vertikal integration, hvor en koncern 
både ejer et distributionsselskab med monopolaktiviteten gasdistribution og samtidig ejer et 
handelsselskab, som konkurrerer på det frie kommercielle marked for handel med gas. 
Dette kunne give sig udslag i diskriminerende handlinger fra distributionsselskabets side 
eksempelvis vedrørende favorisering af bestemte selskaber i kundekontakten og begunsti-
gelse af koncerninterne selskaber i samhandelen.  
13.                     Denne mulige diskriminerende adfærd skal hindres ved distributionsselska-
bernes implementering af overvågningsprogrammer. Overvågningsprogrammet er udfor-
met med henblik på, at distributionsselskabet som minimum skal beskrive 9 punkter med 
tiltag, som selskabet har iværksat for at eliminere diskriminerende adfærd. Gennem over-
vågningsprogrammet skal det således sikres at distributionsselskabet agerer neutralt. Dette 
vil øge konkurrencen på gasmarkedet til glæde for alle markedets aktører inklusive slutbru-
gerne.    
14.                 For at styrke adskillelsen af gasaktiviteterne kom Energitilsynets sekretariat 
med nogle anbefalinger til yderligere tiltag ved reguleringen af de interne overvågningspro-
grammer, som blev tiltrådt af Energitilsynet i december 2006. Disse tiltag skulle styrke 
adskillelsen mellem distributionsselskabet og det koncernforbundne handelsselskabs aktivi-
teter, og har også sat sit positive aftryk på det indsendte materiale for kalenderåret 2006.  
15.                 DONG skal således som distributionsselskab med handelsaktiviteter udarbejde 
et overvågningsprogram samt en årsberetning.  
16.                 Da selskabet skulle udarbejde internt overvågningsprogram og årsberetning 
første gang for 2005 skulle materialet kun omfatte årets sidste 3 måneder. Selskabet havde 
endvidere ikke så meget tid til at forberede sig på udarbejdelsen af materialet.  
17.                 Grundet det tidsmæssige aspekt blev der ikke foretaget virksomhedsbesøg på 
baggrund af det indsendte materiale. Dog blev der på baggrund af de indsendte overvåg-
ningsprogrammer og årsberetning fastlagt nogle præciseringer af kravene i bekendtgørelsen 
om intern overvågning på Energitilsynets decembermøde i 2006. Det skal erindres, at disse 
nye krav gjaldt både for eldistributions- og gasdistributionsselskaber.  
18.                 DONG har nu udarbejdet årsberetning og internt overvågningsprogram for 
kalenderåret 2006. Dette materiale er blevet indsendt til Energitilsynets sekretariat, og blev 
afleveret indenfor tidsfristen, som er den 1. juni i hvert følgende kalenderår, jf. § 5, stk. 2 i 
bekendtgørelsen om intern overvågning.   
19.                 Efter en bearbejdning af materialet blev der afholdt virksomhedsbesøg den 3. 
september med DONG i Stenlille. Sekretariatet fik fremvist selskabets kundeservicefunkti-
on, arbejde med modtagning af måledata, udførelse af leverandørskift samt generelt den 
måde hvorpå IT-systemerne blokerede for visse data mellem de forskellige afdelinger.  
20.                 Efter virksomhedsbesøget har Energitilsynets sekretariat set nærmere på 
DONG?s hovedportal, og sekretariatet mente ikke, at portalen i dens nuværende form i 
tilstrækkelig grad levede op til de krav, som stilles i overvågningsbekendtgørelsen samt 
Energitilsynets afgørelse fra decembermødet 2006. Derfor har sekretariatet efterfølgende 
orienteret DONG om dette, hvorefter selskabet rettede hjemmesiden til den 1. december 
2007, så den nu lever op til kravene i bekendtgørelsen.    
21.                 Energitilsynets sekretariat sendte tilsynsnotatet i høring hos selskabet den 9. 
november 2007 med en 14 dages frist til at indsende et eventuelt høringssvar.  
22.                 Efter gennemlæsning af tilsynsnotatet anmodede DONG om et møde den 22. 
november 2007 angående sekretariatets indstilling vedrørende bekendtgørelsens § 2, stk. 1, 
nr. 8, om at aftaler skal indgås på markedsbestemte vilkår. DONG var umiddelbart uenige i 
sekretariatets vurdering af selskabets beskrivelse af dette punkt. Sekretariatet fandt ikke på 
daværende grundlag, at DONG på tilstrækkelig vis i overvågningsprogrammet havde be-
skrevet de tiltag som gør, at de aftaler selskabet indgår bl.a. koncerninternt kan anses at 
være indgået på markedsbestemte vilkår.  
23.                 DONG gør i sit høringssvar udtryk for, at tilsynet ikke i rimelig grad har givet 
selskaberne praktisk mulighed for at udbygge beskrivelsen af tiltag der sikrer, at aftaler 
indgås på markedsbestemte vilkår. Tilsynets indstilling bør imidlertid ikke kunne komme 
bag på DONG, da der ingen reel beskrivelse af tiltagene er i DONG?s indleverede overvåg-
ningsprogram.   
24.                 Sekretariatet modtog DONG?s høringssvar den 23. november 2007. DONG 
havde samtidig efter aftale vedlagt diverse materiale omhandlende dette punkt. Herefter 
blev det aftalt, at DONG skulle vende tilbage senest den 2. december 2007 med et uddyben-
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de afsnit vedrørende bekendtgørelsens § 2, stk.1, nr.8. Sekretariatet ville så på denne bag-
grund tage endelig stilling, til om DONG kunne anses at opfylde bekendtgørelsens krav eller 
ej.  
25.                 DONG så sig dog alligevel ikke i stand til at eftersende yderligere eller uddy-
bende information, hvorefter indstillingen til Energitilsynet opretholdes.  
26.                 DONGs høringssvar er indarbejdet i notatet i det omfang, at problemstillingen 
ikke allerede er bearbejdet i notatet, og såfremt selskabet er uenige med sekretariatets vur-
deringer vedrørende selskabets udarbejdelse af internt overvågningsprogram samt årsbe-
retning. Høringssvaret er vedlagt som bilag til tilsynsnotatet. 

Lovgrundlag 
27.                 Bekendtgørelse nr. 1358 om program for intern overvågning for transmissions-, 
distributions- og lager selskaber i henhold til naturgasforsyningsloven er udstedt i medfør af 
§ 11 a, stk. 2, og § 50 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. novem-
ber 2006. Bekendtgørelsen har følgende ordlyd:  
§ 1. Transmissions-, distributions- og lagerselskaber skal opstille et program for intern 
overvågning, som har til formål at forhindre diskriminerende adfærd.  
Stk. 2. Programmet skal beskrive selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende ad-
færd, herunder beskrive de specifikke forpligtelser, som selskabets ansatte, rådgivere og 
øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet, er underlagt for at opfylde det i stk. 1 
nævnte formål.  
§ 2. Programmet skal som minimum beskrive følgende tiltag, som skal være egnede til 
at forhindre diskriminerende adfærd:  
1) De tiltag, som skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som sel-
skabet modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jf. naturgasfor-
syningslovens § 46, stk. 1, og såfremt sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker 
på en ikkediskriminerende måde. Programmet skal herunder beskrive, hvilke oplysninger 
der er forretningsmæssigt følsomme, samt hvilke procedurer der gælder for selskabets 
modtagelse og behandling af sådanne oplysninger.  
2) De tiltag, som skal hindre, at oplysninger om selskabets egne aktiviteter, som 
kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende må-
de, jf. naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1.  
3) De foranstaltninger, som skal sikre, at adgangen til selskabets net eller lagerfa-
ciliteter sker på ikkediskriminerende vilkår, og at vedligeholdelse og udbygning af nettet 
eller lagerfaciliteterne samt tilslutning til nettet gennemføres på en ikkediskriminerende 
måde i forhold til nettets eller lagerfaciliteternes brugere.  
4) De tiltag, som skal sikre, at selskabet i sin kundekontakt ikke favoriserer be-
stemte selskaber.  
5) De tiltag, som skal sikre overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af 
aktiviteter, jf. naturgasforsyningslovens § 28 a, samt § 2, stk. 4, i lov om Energinet.dk.  
6) De tiltag, som skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, 
jf. naturgasforsyningslovens § 47, stk. 2, § 12 i lov om Energinet.dk, samt regler herom 
udstedt i medfør af naturgasforsyningsloven og lov om Energinet.dk.  
7) De tiltag, som skal sikre, at kravene om habilitet, jf. naturgasforsyningslovens § 28 
b, overholdes.  
8) De tiltag, som skal sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som selskabet ind-
går med andre selskaber, skal indgås på markedsbestemte vilkår samt fore-
ligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. naturgasforsyningslovens § 28 c.  
9) De tiltag, som skal sikre, at prisfastsættelsen af selskabets ydelser sker efter 
ikke-diskriminerende kriterier, jf. naturgasforsyningsloven § 37, stk. 2, og § 38, stk. 
1.  
Stk. 2. Programmet skal beskrive, hvordan selskabet gennemfører en passende kontrol af 
programmet.  
Stk. 3. Energitilsynet kan kræve, at programmet skal indeholde beskrivelse af tiltag ud 
over de i stk. 1 nævnte, i det omfang dette er påkrævet for at forhindre diskriminerende 
adfærd i det pågældende selskab.  
§ 3. Selskabet skal sikre, at programmet gennemføres, herunder at der gennemføres en 
passende kontrol af programmet.  
§ 4. Det forhold, at et selskab har udarbejdet og gennemført et program for intern over-
vågning i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, fritager ikke selskabet 
for andre forpligtelser, som selskabet er pålagt efter naturgasforsyningsloven eller anden 
lovgivning eller efter regler eller afgørelser i henhold til lovgivning.  
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§ 5. Selskabet skal offentliggøre en årsberetning for hvert kalenderår med beskri-
velse af programmet. Årsberetningen skal endvidere indeholde en beskrivelse af pro-
grammets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol af programmet.  
Stk. 2. Årsberetningen for et kalenderår skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet 
senest den 1. juni i det følgende kalenderår.  
§ 6. Energitilsynet fører tilsyn med at, programmet udformes i overensstemmelse med 
reglerne i §§ 1 og 2, og at årsberetning udformes, offentliggøres og anmeldes efter regler-
ne i § 5.  
Stk. 2. I forbindelse med anmeldelsen af årsberetningerne, jf. § 5, fører Energitilsynet 
endvidere tilsyn med, at programmet er gennemført, og at der er foretaget den i pro-
grammet beskrevne kontrol af programmet.  
§ 7. Klager over manglende overholdelse af bekendtgørelsen indgives til Energitilsynet.  
§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, 
der overtræder § 5 om offentliggørelse og anmeldelse af årsberetning til Energitilsynet.  
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 
straffelovens kapitel 5.  
§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.  
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 634 af 27. juni 2005.  
Stk. 3. Lagerselskaber skal udarbejde den i § 5 nævnte årsberetning første gang for kalen-
deråret 2007, således at årsberetningen offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet 
senest 1. juni 2008.  
Stk. 4. Lagerselskaber skal senest den 1. juni 2007 offentliggøre og til Energitilsynet an-
melde en beretning, som skal indeholde en redegørelse for, hvorledes selskaberne i perio-
den fra 15. juni 2006 til 31. december 2006 har sikret overholdelsen af naturgasforsy-
ningslovens § 11 a, stk. 1.    
28.                     Energitilsynet traf i december 2006[2] afgørelse om, at godkende flere tiltag 
til at styrke adskillelsen mellem distributionsselskabets- og dets koncernforbundne han-
delsselskabs gasaktiviteter. Tiltagene skal beskrives i overvågningsprogrammerne. Disse 
tiltag er følgende:  
29.                     Der henstilles til, at vertikalt integrerede naturgasselskaber med fælles kun-
decentre anvender skriftlige medarbejdererklæringer for de involverede og beskriver an-
vendelsen heraf i deres årsberetning.  
30.                     I det omfang koncerner har fælles hjemmesider, så må der ikke af indgangs-
portalen, på de fra portalens synlige stier til selskabets ydelser eller i det særskilte område 
for netselskabets ydelser reklameres for konkurrenceudsatte ydelser. Senest 1. juni 2007 
skal det sikres, at distributionsselskabet fremstår uafhængigt i forbindelse med markedsfø-
ring.  
31.                     Det fastslås, at offentliggørelse af distributionsselskabernes årsberetninger 
mest hensigtsmæssigt bør ske på selskabernes egne hjemmesider, analogt med reglerne om 
selskabernes offentliggørelse af standardpriser og vilkår.  
32.                     Vertikalt integrerede naturgasselskaber med fælles IT-systemer pålægges at 
beskrive den IT-mæssige adskillelse af databehandlingen, og i anmeldelse af årsberetning at 
medsende dokumentation for denne. Det kunne være dokumentation for brug af passwords, 
firewalls etc.  
33.                     Der er ikke fastsat en direkte bestemmelse i bekendtgørelsen, som giver 
hjemmel for Energitilsynet til at udstede påbud ved overtrædelse af bekendtgørelsens krav 
til sikring af ikke diskriminerende adfærd. Hjemlen for dette følger af § 47 b i naturgasfor-
syningsloven. Ordlyden af bestemmelsen følger her:  
34.                     Transport- og energiministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, 
der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Euro-
pa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmis-
sionsnet, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist.  
35.                     Det følger således, at Energitilsynet med denne bestemmelse har en udtryk-
kelig hjemmel til at påbyde, at forhold, der strider mod regler i medfør af loven, bringes i 
orden straks eller inden for en nærmere angiven frist. Manglende overholdelse af et sådan 
påbud er strafsanktioneret i naturgasforsyningslovens § 49. 

Begrundelse 
36.                 Vurderingen af selskabets indsendte materiale vil ske med udgangspunkt i de 
krav, som den såkaldte overvågningsbekendtgørelse foreskriver. Endvidere vil det blive 
undersøgt, om selskabet opfylder de 4 ekstra betingelser, vedrørende arbejdet med over-
vågningsprogram og årsberetning, som Energitilsynet fastslog i dets afgørelse fra december 

http://energitilsynet.dk/index.php?id=10221843#Fodnote2


ENERGITILSYNET  Side 5/9 

2006. Energitilsynets sekretariat skal således vurdere, om de tiltag, som selskabet har 
iværksat, i tilstrækkelig grad lever på til bekendtgørelsens krav.  
37.                 Først vil selskabets program for intern overvågning blive vurderet, og herefter 
vil selskabets årsberetning blive vurderet.  
38.                 Det skal indledningsvist bemærkes, at DONG Storage er et lagerselskab. Sel-
skabet har ikke valgt at udarbejde en midlertidig beretning, men har i stedet valgt at inte-
grere sit overvågningsprogram og årsberetning for lagerselskabet sammen med distributi-
on. En årsberetning for lageret kan jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 3 først kræves udarbejdet 
for kalenderåret 2007. I den anledning vil Energitilsynets sekretariat ikke gå mere i dybden 
med lagermaterialet udover det, som kan forventes af den i bekendtgørelsen beskrevne 
midlertidige beretning, der skal dække halvåret 2006 jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 4.  
39.                     I det følgende vil det indsendte materiale fra DONG blive vurderet. Systema-
tikken vil være, at der først redegøres kort for bekendtgørelsens krav for hvert af de 9 områ-
der, og derefter redegøres der for sekretariatets bemærkninger til DONG?s overvågning på 
området. Slutteligt vil der for hvert punkt være en vurdering fra Energitilsynets sekretariat, 
om de enkelte punkter overholder bekendtgørelsen.  
40.                    1) Selskabets tiltag for behandling og videregivelse af forretningsmæssigt 
følsomme oplysninger (FFO) i medfør af § 2, stk. 1, nr.1, jf. naturgasforsyningslovens § 46, 
stk. 1.  
41.                 Sekretariatets bemærkninger: DONG beskriver FFO som oplysninger, der 
vil kunne anvendes af andre aktører til at opnå en markedsmæssig fordel. Endvidere beskri-
ves, hvornår informationer ikke længere kan anses at være FFO, det vil sige, når informati-
onen er almindelig kendt i markedet. Dong har også en god beskrivelse af selskabets proce-
durer for modtagelse samt behandling af FFO. Det betyder, at kun personer der er clearet til 
rette systemniveau, har adgang til bestemte informationer. Endvidere cleares personer kun i 
det omfang, det er nødvendigt for varetagelsen af deres opgaver.  
42.                 DONG har udarbejdet 3 clearings-niveauer, som medarbejderne kan have. 
DONG har individuelt for hver medarbejder taget stilling til i hvilket omfang pågældende 
medarbejder skal være clearet, og clearer således medarbejderne ud fra hvor nødvendigt det 
er i forhold til udførelsen af deres konkrete arbejdsopgaver.  
43.                 Niveau 1 er clearing til at modtage FFO eller FFO-EA[3] på orienteringsniveau. 
Dette medfører ikke clearing til IT-systemer hvor kundeinformation eller FFO-EA er regi-
streret. Niveau 2 giver adgang til FFO og FFO-EA på strategisk niveau, såsom dokumenter 
vedrørende distribution og lager i dokumenthåndteringssystemet ProArc. Niveau 3 giver 
adgang til at se specifikke dataoplysninger om distributionskunder i økonomisystemet SAP.  
44.                  Udgangspunktet ved FFO eller FFO-EA clearinger er niveau 1. Clearing på 
niveau 2 er typisk medarbejdere fra forretningsaktiviteter i distribution, lager eller fra 
DONG?s stabsfunktion Corporate affairs. Clearing til niveau 3 er normalt medarbejdere fra 
distribution, fakturerings personale, controllere og SAP-konsulenter.  
45.                 Vurdering: DONG opfylder bekendtgørelsens krav til § 2, stk. 1, nr. 1.  
46.                2) Selskabets tiltag til at forhindre at forretningsmæssigt følsomme oplysnin-
ger om egne aktiviteter (FFO-EA) videregives på en diskriminerende måde i medfør af § 2, 
stk. 1, nr. 2, jf. naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1.        
47.                 Sekretariatets bemærkninger: DONG beskriver i overvågningsprogram-
met først hvilke oplysninger, der kan anses som værende FFO-EA. Det er oplysninger om 
distribution og lagers egne aktiviteter, som ikke er offentlig tilgængelige, og som andre 
aktører på markedet kan bruge til at opnå en forretningsmæssig fordel. Det er blandt andet 
strategiske overvejelser vedrørende lager eller distribution samt lagerkapacitet med videre. 
Herefter beskriver DONG selskabets tiltag til at forhindre diskriminerende adfærd ved vide-
regivelse af FFO-EA. Eksempelvis skal der ved videregivelse til 3. part af FFO-EA ske offent-
liggørelse af disse informationer.  
48.                 Personer, som forventes at skulle modtage FFO-EA, skal være FFO-EA cleare-
de. Disse personer skriver også under på en medarbejdererklæring om, at pågældende ken-
der og efterlever reglerne i programmet.  
49.                 Vurdering: DONG opfylder bekendtgørelsens krav til § 2, stk. 1, nr. 2.  
50.                 Sekretariatet vurderer tillige, at DONG opfylder kravet til beskrivelsen af den 
IT-mæssige adskillelse af databehandlingen, som fremgår af Energitilsynets afgørelse fra 
december 2006.  
51.                3) Tiltag som skal sikre at adgang til ? samt vedligeholdelse og udbygning af 
selskabets net eller lagerfaciliteter ikke sker på en diskriminerende måde, jf. § 2, stk. 1, nr. 
3.  

http://energitilsynet.dk/index.php?id=10221843#Fodnote3
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52.                 Sekretariatets bemærkninger: Vedrørende distribution har DONG offent-
liggjort selskabets vilkår og tariffer. Tekniske krav til leverandørskift med videre er formule-
ret i markedsforskrifter, som er ens for alle aktører. DONG beskriver endvidere, hvordan 
alle adgangsbetingelser og aftaler for alle brugere er tilgængelige på internettet.  
53.                 Tariffer og betingelser for udbygning og tilslutning til nettet er offentliggjort på 
selskabets hjemmeside og ens for alle. Ydermere anmeldes alle tariffer til Energitilsynet. 
Slutteligt vil DONG have en dialog med større kunder og vil samtidig informere mindre 
kunder, når der sker større vedligeholdelsesarbejder, der kan bevirke afbrud af forsyningen.  
54.                 Vedrørende lager offentliggør DONG tarifferne på selskabets lagerpakker via 
selskabets hjemmeside. Endvidere beskrives principperne for forhandlede kontrakter på 
deres hjemmeside. DONG?s regler for gaslagring er offentliggjort på hjemmesiden og ens 
for alle.  
55.                 Vurdering: På grund af ovenstående tiltag anses DONG også at opfylde kra-
vene til bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3.    
56.                4) De tiltag, som skal sikre at selskabet i sin kundekontakt ikke favoriserer 
bestemte selskaber, jf. § 2, stk. 1, nr. 4.  
57.                 Sekretariatets bemærkninger: For ikke at favorisere bestemte selskaber 
har DONG arbejdet med at gøre selskabets fælles indgangsportal så neutral som mulig, så 
der fx ikke findes oplysninger om kommercielle ydelser på indgangsportalen, som tilgodeser 
koncernforbundne selskaber. Det er centralt, hvad angår hjemmesider, at en distributions-
kunde skal kunne henvende sig til sit distributionsselskab uden at kunne blive påvirket af 
reklamer eller kommercielle henvisninger fra koncernforbundne selskaber med kommerci-
elle ydelser.  
58.                 I forlængelse af sekretariatets virksomhedsbesøg hos DONG har sekretariatet 
undersøgt DONG?s hovedportal nærmere. Sekretariatet fandt ikke, at DONG?s hovedportal 
overholdt § 2, stk. 1, nr. 4 i bekendtgørelsen om intern overvågning nr. 1358 vedrørende 
tiltag til ikke favorisering af bestemte selskaber i sin kundekontakt.  
59.                 Sekretariatet fandt, at DONG?s hovedportal favoriserede sit koncernforbundne 
gas-handelsselskab ved, at der fandtes et link "bliv kunde", hvorefter brugeren havde mu-
lighed for at købe naturgas via det det tydelige link "køb naturgas".  
60.                 Det strider imod Energitilsynets afgørelse fra december 2006, hvor det blandt 
andet fastslås, at der ikke på indgangsportalen må reklameres for konkurrenceudsatte ydel-
ser.  
61.                 En distributionskunde bør således kunne komme i kontakt med sit distributi-
onsselskab via indgangsportalen uden, at distributionskunden skal tage stilling til rekla-
men/henvisningen "bliv kunde". Ved at klikke på "bliv kunde" bliver kunden nemlig ledt 
hen til de kommercielle produkter. En neutral hovedportal som indeholder adgang til di-
stributionsselskabet skal bruge neutrale og "ikke sælgende" ordvalg på hovedportalen.  
62.                 DONG har taget sekretariatets vurdering til efterretning, og har efterfølgende 
den 1. december 2007 ændret hovedportalen, så den er neutral i sin udformning.  
63.                 DONG har dog gjort det lettere for en distributionskunde at finde distributions-
selskabet på den fælles indgangsportal med et link i den åbne informationsbjælke øverst på 
siden. Ved Energitilsynets sekretariats besøg blev det endvidere besluttet, at også et link til 
selskabets lagerydelser skulle fremstå mere eksplicit end tilfældet er i dag. Dette vil blive 
efterkommet eftersom DONG selv anfører i deres program, at monopolydelserne "..nås via 
et tydeligt link fra DONG Energy?s fælles indgangsportal..", hvilket ikke er tilfældet i dag, 
hvad angår lagerydelsen.  
64.                 For at sikre, at distribution og lager ikke favoriserer bestemte selskaber i dets 
kundekontakt, forpligter FFO eller FFO-EA clearede personer sig til ikke at anbefale eller på 
anden måde favorisere bestemte selskaber. Dette gøres via den føromtalte skriftlige medar-
bejdererklæring. Energitilsynet har gjort klart overfor DONG, at ved sådanne kundesituati-
oner må der alene henvises til den neutrale hjemmeside gasprisguiden.dk, hvor en kunde 
kan se priser og gasleverandører.  
65.                 DONG beskriver deres medarbejdererklæringer under behandlingen af FFO 
ved punkt 1. Energitilsynets sekretariat meddelte DONG, at selskabet skulle udvide deres 
medarbejdererklæringer således, at erklæringen konkret behandlede, at der ikke måtte ske 
favorisering af bestemte selskaber i kundekontakten. Dette er et vigtigt tiltag for at opfylde 
bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4. I DONG?s medarbejdererklæring skriver medarbejderen 
under på, at denne vil overholde reglerne i programmet for intern overvågning, og specifikt 
omtales overholdelsen af reglerne vedrørende FFO og FFO-EA.  
66.                 Her bør det endvidere specifikt nævnes, at medarbejderen i sin kundekontakt 
skal være uafhængig og ikke må favorisere bestemte selskaber. Dette er vigtigt, eftersom det 
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er et punkt, hvor en medarbejder med kundekontakt måske kan være tilbøjelig til at agere 
diskriminerende. Endvidere skal det specifikt stå i erklæringen, eftersom DONG selv har 
rapporteret om en episode med en kundehenvendelse, hvor der var manglende uafhængig-
hed. DONG har efterfølgende den 1. december 2007 rettet deres medarbejdererklæring til, 
således at den nu også omhandler, at der ikke må ske favorisering af bestemte selskaber i 
kundekontakten.  
67.                 På sekretariatets foranledning har DONG endvidere i erklæringen redegjort for 
konsekvenserne af en overtrædelse af medarbejdererklæringen.  
68.                 Vurdering: DONG opfylder kravene i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, samt 
kravet til markedsføringsbegrænsning på hjemmesider som fastslået i Energitilsynets afgø-
relse fra december 2006.  
69.                5) Tiltag til sikring af selskabsmæssig adskillelse af aktiviteter i medfør af § 2, 
stk. 1, nr. 5, jf. naturgasforsyningslovens § 28 a.     
70.                 Sekretariatets bemærkninger: DONG beskriver i sit materiale, at selskabet 
alene udøver aktiviteter indenfor sin bevilling. Involvering i andre aktiviteter udenfor bevil-
lingen vil være i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 976 af 29. november 2002[4] 
eller ske i et særskilt selskab.  
71.                 Selvom der ikke i lovgivningen er krav om ejermæssig adskillelse af aktiviteter, 
eller geografisk adskillelse af aktiviteterne, så har DONG en fysisk adskillelse således, at 
medarbejdere fra Distribution i vidt omfang ikke sidder sammen med medarbejdere fra 
Handel.  
72.                 Vurdering: DONG opfylder således kravene i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 
5.  
73.                6) Tiltag til sikring af regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter i medfør af § 
2, stk. 1, nr. 6, jf. naturgasforsyningslovens § 47, stk. 2.  
74.                 Sekretariatets bemærkninger: Distribution og lager er to selvstændige 
selskaber i DONG Energy koncernen, som har hver deres bevillingspligtige aktivitet. DONG 
fører selvstændige regnskaber for hver deres bevillingspligtige aktivitet.  
75.                 Vurdering: DONG opfylder således kravene til bekendtgørelsens § 2, stk. 1, 
nr. 6.  
76.                 7) Tiltag til sikring af kravene vedrørende habilitet i medfør af § 2, stk. 1, nr. 
7, jf. naturgasforsyningslovens § 28 b[5].  
77.                 Sekretariatets bemærkninger: DONG har indført faste procedurer ved 
besættelse af bestyrelses- og direktionsposter, for at sikre kravet om overholdelse af habili-
tetsreglerne. De nuværende bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i direktionen overhol-
der endvidere i dag habilitetskravene. Ledelsen i Distribution og Lager sikrer sig ydermere 
ved udpegelsen af ledende medarbejdere, at habilitetskravene overholdes.  
78.                 Vurdering: Med ovennævnte tiltag opfylder DONG således de krav til habili-
tet, der stilles i bekendtgørelsens § 2, stk. 1. nr. 7.  
79.                8) Tiltag som skal sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som selskabet 
indgår med andre selskaber skal indgås skriftligt og på markedsvilkår i medfør af § 2, stk. 
1, nr. 8, jf. naturgasforsyningslovens § 28 c.    
80.                 Sekretariatets bemærkninger: Energitilsynets sekretariat har efter an-
modning fået tilsendt alle relevante aftaler. Alle aftaler med DONG Naturgas A/S og DONG 
Energy Gasforsyning A/S om distributions- og lagerydelser er underlagt kontrakter på al-
mindelig offentliggjorte vilkår. Alle aftaler indgås skriftligt, og prisfastsættelsen er godkendt 
af DONG Energy Revision. Fordeling af fælles omkostninger sker via fordelingsnøgler, så 
som antal medarbejdere, antal m2 mv.  
81.                 Andre ydelser mellem to selskaber indgås ved skriftlige kontrakter ofte til kost-
pris plus en mark up. Energitilsynets finder ved dette punkt ikke, at DONG i tilstrækkeligt 
omfang har beskrevet de tiltag som sikrer, at de aftaler, som indgås koncerninternt, foregår 
på markedsbestemte vilkår. Det er herefter DONG?s ansvar at sikre og beskrive, at deres 
mark up afspejler markedsvilkår. Det vil herefter blive pålagt DONG at beskrive dette, når 
materialet for kalenderåret 2007 skal indsendes til Energitilsynets sekretariat.   
82.                 Vurdering: DONG opfylder ikke alle de krav, som stilles i bekendtgørelsens § 
2, stk. 1, nr. 8.  
83.                9) Tiltag som skal sikre, at prisfastsættelsen af selskabets ydelser sker efter 
ikke diskriminerende kriterier i medfør af § 2, stk. 1, nr. 9, jf. naturgasforsyningslovens § 
37, stk. 2, og § 38, stk. 1.   
84.                 Sekretariatets bemærkninger: Vedrørende distribution er forskellige tiltag 
taget. DONG anmelder sine priser og tariffer til Energitilsynet. Endvidere er distributions-
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tarifferne underlagt indtægtsrammebekendtgørelsen, som også udmøntes og administreres 
af Energitilsynet.  
85.                 Med hensyn til lager så fastsættes tarifferne på standardlagerpakker ud fra de 
samlede omkostninger ved effektiv drift, inklusive en rimelig forrentning. Desuden anmel-
des betingelser og priser til Energitilsynet. Adgang til lager gives i henhold til naturgasfor-
syningsloven. Hovedparten af lagerkapaciteten sælges imidlertid i dag ifølge DONG som 
standardydelser til offentliggjorte tariffer. De overordnede principper bag fastsættelsen af 
priserne for forhandlede lagerprodukter er endvidere offentliggjort på hjemmesiden.  
86.                 Vurdering: DONG prisfastsætter således sine bevillingspligtige ydelser efter 
ikke diskriminerende kriterier, og opfylder herefter kravene i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, 
nr. 9.  
Årsberetning  
87.                 Selskabet skal udover udarbejdelse af program for intern overvågning som 
ovenfor beskrevet også udarbejde en årsberetning. Overvågningsbekendtgørelsens § 5 anfø-
rer, at selskabet skal udarbejde en årsberetning for hvert kalenderår med 1) beskrivelse af 
programmet, 2) dets gennemførelse samt 3) den foretagne kontrol af programmet.  
88.                 DONG har et afsnit om beskrivelse af programmet som indeholder alle pro-
grammets tiltag. Endvidere beskrives oprettelsen af en FFO komite, som skal skabe en bred 
forankring af programmet. Medlemmerne i komiteen beskrives ydermere som nøglemedar-
bejdere i de respektive forretningsområder.  
89.                 DONG har også en beskrivelse af programmets gennemførelse. Herunder be-
skrives selskabets kommunikationen af programmet, og hvordan FFO clearingerne foregår i 
praksis. I afsnit 3.3.1 vurderer FFO komiteen, at kommunikationen af programmet er sket 
tilfredsstillende. Endvidere konkluderer komiteen i årsberetningens afsnit 3.3.3, at der har 
været konkrete tilfælde hvor FFO bestemmelserne har været overtrådt og et tilfælde, hvor 
favorisering af et bestemt selskab har forekommet.   
90.                 Når DONG som ovenstående i afsnittet om beskrivelse af programmets gen-
nemførelse konkluderer på hvilke konkrete overtrædelser, der har været, så kan det med 
fordel indføres i afsnittet om "kontrol af programmet", da selskabet i det afsnit skal vurdere 
og beskrive hvilke konkrete overtrædelser af programmet, som selskabet via sin kontrol har 
opdaget.  
91.                 Dette var DONG enig med sekretariatet i, og DONG vil fremadrettet føre disse 
emner ind under afsnittet "kontrol af programmet".  
92.                 I afsnittet om kontrol af programmet blev der fundet enkelte personer med IT-
adgang uden clearing, og endvidere var der enkelte dokumenter, som skulle have været 
FFO-mærket. I dette afsnit mangler der således som ovenfor beskrevet en beskrivelse af de 
andre konkrete overtrædelser af programmet, som i stedet var behandlet i afsnittet om 
programmets gennemførelse.  
93.                 Helhedsindtrykket af deres egenkontrol er, at DONG tager dette område meget 
seriøst og bruger mange resurser på det.  
94.                     DONG offentliggør slutteligt selskabets årsberetning på selskabets hjemme-
side. Dette krav om offentliggørelse på selskabets egen hjemmeside er fastslået af Energitil-
synet jf. afgørelsen af 18. december 2006. Alene offentliggørelse af årsberetningen foreskri-
ves også i overvågningsbekendtgørelsens § 5. 

Energitilsynet afgørelse 
95.                 At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 8, jf. na-
turgasforsyningslovens § 28 c, pålægger DONG at beskrive de tiltag som sikrer, at anvendel-
sen af en mark up, når der indgås koncerninterne aftaler, er udtryk for vilkår, der svarer til 
markedsbestemte vilkår. Dokumentation for dette skal indsendes til Energitilsynets sekre-
tariat sammen med årsberetning og overvågningsprogram for kalenderåret 2007 med ind-
leveringsfrist den 1. juni 2008. 

 
[1] Bekendtgørelse nr. 1358 af 11. december 2006 om program for intern overvågning for 
transmissions-, distributions- og lager selskaber i henhold til naturgasforsyningsloven.  
[2] Energitilsynets møde den 18. december 2006 vedrørende interne overvågningspro-
grammer mod konkurrenceforvridende adfærd. Tiltagene er også gældende på el-markedet.  
[3] Forretningsmæssigt følsomme oplysninger ? egne aktiviteter.  
[4] Bekendtgørelse om bevillingspligtige naturgasselskabers sideordnede aktiviteter  
[5] Ordlyden af NGFL § 28 b følger her:  
Direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i et transmissions- 
eller distributionsselskab må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af et 
koncernforbundet selskab, som sælger eller producerer naturgas, eller et koncernforbun-
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det selskab, der direkte eller indirekte ejer disse, medmindre der er tale om et transmissi-
ons- eller distributionsselskab.  
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer i et transmissions- eller distributionsselskab må ikke direkte 
eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af et koncernforbundet selskab, som sælger 
eller producerer naturgas.  
Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler med henblik på at 
sikre, at ledelsen i et transmissions- eller distributionsselskab kan handle uafhængigt af 
kommercielle interesser.  

 

 


