
 

 

 

 

 

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

 

Overvågningsprogram - Naturgas Fyn 
Dato: 17.12.2007•Journalnr.: 4/0820-0305-0004 

 
Indledning 
1.                   Sekretariatet har vurderet Naturgas Fyns overholdelse af det såkaldte overvåg-
ningsprogram. Overvågningsprogrammet drejer sig om at indføre en reel og troværdig ad-
skillelse af distributionsselskabers og handelsselskabers aktiviteter. En sådan adskillelse er 
helt grundlæggende nødvendig for at sikre en velfungerende konkurrence blandt handels-
selskaberne 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.                   Virksomhedsbesøget blev foretaget den 20. november 2007 hos Naturgas Fyn. 
Besøget foregik hos distributionsselskabet naturgas Fyn A/S i Odense.  
4.                   Energitilsynet gjorde Naturgas Fyn opmærksom på, at det ikke var tilfredsstil-
lende, at selskabet havde indsendt en kopi at materialet fra året før.  
5.                   Det skal således konstateres, at Naturgas Fyns overvågningsprogram generelt 
ikke lever op til bekendtgørelsen[1] og Energitilsynets afgørelse fra decembermødet 2006. 
Således er det kun kravene i bekendtgørelsen om regnskabsmæssig adskillelse, habilitet 
samt om prisfastsættelse af selskabets ydelser, som Naturgas Fyn overholder.  
6.                   Således lever Naturgas Fyn ikke i 6 ud af i alt 9 punkter op til bekendtgørelsens 
regler. Energitilsynets sekretariat indstiller derfor til Energitilsynet, at der træffes afgørelse 
således, at Naturgas Fyn pålægges at foretage de nødvendige korrigerende handlinger. Dette 
skal sikre, at selskabet kan leve op til bekendtgørelsens krav vedrørende intern overvågning 
samt Energitilsynets afgørelse af 18. december 2006.   
7.                   Det betyder, at Naturgas Fyn skal udarbejde og implementere skriftlige medar-
bejdererklæringer eller tilsvarende. Endvidere skal Naturgas Fyn beskrive selskabets tiltag, 
der skal hindre at oplysninger om selskabets egne aktiviteter, som kan være forretnings-
mæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde. Begge tiltag skal være 
implementeret og beskrevet i det indsendte materiale for kalenderåret 2007 med indleve-
ringsfrist den 1. juni 2008.  
8.                   Yderligere skal Naturgas Fyn beskrive de tiltag, som skal sikre, at vedligehol-
delse og udbygning af selskabets gasnet gennemføres på en ikke diskriminerende måde i 
forhold til nettets brugere. Samtidig skal Naturgas Fyn beskrive de tiltag, som bevirker, at 
selskabet i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber. Disse tiltag skal være 
beskrevet i programmet for kalenderåret 2007 med indleveringsfrist den 1. juni 2008.  
9.                   Endvidere pålægges det Naturgas Fyn, at det tydeligt skal fremgå hvem der er 
afsenderen ved udsendelse af informationsmateriale. Samtidig må distributionsselskabet 
ikke udsende fælles markedsføringsmateriale med gashandelsselskaber. Dette tiltag skal 
beskrives i programmet for kalenderåret 2007 med indleveringsfrist den 1. juni 2008.  
10.               Naturgas Fyn pålægges også at beskrive selskabets tiltag for at sikre, at aftaler, 
som selskabet indgår med andre selskaber, bliver indgået på markedsbestemte vilkår. Dette 
skal beskrives i programmet for kalenderåret 2007 med indleveringsfrist den 1. juni 2008. 
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Endelig pålægges Naturgas Fyn at beskrive deres årsberetning mere udførligt. Selskabet 
skal således udarbejde en mere udførlig beskrivelse af programmet, dets gennemførelse 
samt selskabets kontrol af programmet. Dette skal være udført inden selskabets indsendelse 
af årsberetning for kalenderåret 2007, og være indsendt til sekretariatet senest den 1. juni 
2008.  

Afgørelse 
11.               Det meddeles Naturgas Fyn:    
12.               At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. 
naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1 og som fastslået ved Energitilsynets afgørelse af 18. 
december 2006, pålægger Naturgas Fyn at udarbejde og implementere skriftlige medarbej-
dererklæringer for involverede medarbejdere, eller at implementere andre tiltag, som har 
tilsvarende virkning. Endvidere pålægges det Naturgas Fyn, at dette skal være fuldt imple-
menteret og beskrevet i selskabets overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 
2007 med indleveringsfrist den 1. juni 2008.  
13.               At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 2, jf. natur-
gasforsyningslovens § 46, stk. 1, pålægger Naturgas Fyn at beskrive selskabets tiltag, der 
skal hindre at oplysninger om selskabets egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt 
fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde. Når overvågningsprogram og 
årsberetning for kalenderåret 2007 skal indsendes med indleveringsfrist den 1. juni 2008, 
pålægges det Naturgas Fyn at beskrive dette punkt i overensstemmelse med bekendtgørel-
sen.  
14.               At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 3, pålægger 
Naturgas Fyn at beskrive de tiltag, som skal sikre, at vedligeholdelse og udbygning af gas-
nettet gennemføres på en ikke-diskriminerende måde i forhold til nettets brugere. Når 
overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 skal indsendes med indleve-
ringsfrist den 1. juni 2008, pålægges det Naturgas Fyn at beskrive disse tiltag fyldestgøren-
de.  
15.               At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 4, pålægger 
Naturgas Fyn at beskrive de tiltag, som skal sikre, at selskabet i sin kundekontakt ikke favo-
riserer bestemte selskaber. Når overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 
2007 skal indsendes med indleveringsfrist den 1. juni 2008, pålægges det Naturgas Fyn at 
beskrive disse tiltag fyldestgørende.  
16.               At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 5, jf. natur-
gasforsyningslovens § 28 a, pålægger Naturgas Fyn, at når selskabet udsender magasiner og 
kundeblade, skal det tydeligt fremgå hvilket selskab i koncernen, der er afsenderen. Det 
pålægges endvidere Naturgas Fyn, at der ikke i distributionskundebladet må være rekla-
mer/annoncer for gashandelsselskaber. Udsendelse af fælles markedsføringsmateriale stri-
der imod bekendtgørelsen. Når overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 
2007 skal indsendes med indleveringsfrist den 1. juni 2008, pålægges det Naturgas Fyn at 
beskrive dette punkt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.  
17.               At Energitilsynet i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 8, jf. natur-
gasforsyningslovens § 28 c, pålægger Naturgas Fyn at beskrive selskabets tiltag for at sikre, 
at aftaler, som selskabet indgår med andre selskaber, bliver indgået på markedsbestemte 
vilkår. Når overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 skal indsendes 
senest den 1. juni 2008, pålægges det Naturgas Fyn at beskrive disse tiltag fyldestgørende.  
18.               At Energitilsynet i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 5, pålægger Naturgas 
Fyn at beskrive hele deres årsberetning mere udførligt. Således skal selskabet have en be-
skrivelse af programmet samt udarbejde en mere fyldestgørende beskrivelse af program-
mets gennemførelse og kontrol af programmet. Dette skal være udført ved selskabets ind-
sendelse af årsberetningen for kalenderåret 2007 med indleveringsfrist den 1. juni 2008. 

Sagsfremstilling 
19.               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.  
20.               Denne mulige diskriminerende adfærd skal hindres ved distributionsselskaber-
nes implementering af overvågningsprogrammer. Overvågningsprogrammet er udformet 
med henblik på, at distributionsselskabet som minimum skal beskrive 9 punkter med tiltag, 
som selskabet har iværksat for at eliminere diskriminerende adfærd. Gennem overvåg-



ENERGITILSYNET  Side 3/12 

ningsprogrammet skal det således sikres at distributionsselskabet agerer neutralt. Dette vil 
øge konkurrencen på gasmarkedet til glæde for alle markedets aktører inklusiv slutbruger-
ne.    
21.               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.  
22.               Naturgas Fyn skal således som distributionsselskab med handelsaktiviteter 
udarbejde et overvågningsprogram samt årsberetning.  
23.               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.  
24.               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 stramninger af kravene i bekendtgørelsen 
om intern overvågning på Energitilsynets decembermøde. Det skal erindres, at disse nye 
krav gjaldt både for eldistributions- og gasdistributionsselskaber.  
25.               Naturgas Fyn har nu udarbejdet årsberetning og internt overvågningsprogram 
for kalenderåret 2006. Dette materiale er blevet indsendt til Energitilsynets sekretariat. 
Naturgas Fyn afleverede endvidere indenfor tidsfristen, som er den 1. juni i hvert følgende 
kalenderår, jf. § 5, stk. 2 i bekendtgørelsen om intern overvågning.   
26.               Naturgas Fyn har ikke udarbejdet er hel årsberetning eller et fyldestgørende 
program for intern overvågning som beskrevet i bekendtgørelsen om intern overvågning. 
Derfor bad Energitilsynets sekretariat om at modtage ekstra materiale for at få et bedre 
bedømmelsesgrundlag. Dette drejede sig blandt andet om relevante koncerninterne aftaler, 
redegørelse for den IT-mæssige adskillelse ved brug af fælles IT-systemer på tværs i koncer-
nen, samt et opdateret organisationsdiagram.  
27.               Efter en bearbejdning af materialet blev der afholdt virksomhedsbesøg den 20. 
november 2007 hos Naturgas Fyn i Odense. På virksomhedsbesøget fik Energitilsynets 
sekretariat en rundvisning hos Naturgas Fyn, hvor fokus lå på de medarbejderfunktioner, 
som sekretariatet på forhånd havde anmodet om at få fremvist. Det drejede sig især om 
funktioner vedrørende kundeservice, leverandørskifte, måledata indsamling samt fremvis-
ning af selskabets forskellige IT-systemer som bruges i koncernen.   
28.               Hvad angår medarbejdernes fysiske placering i forhold til hinanden, så har Na-
turgas Fyn placeret medarbejderne således, at medarbejdere med samme arbejdsfunktioner 
sidder sammen. Eksempelvis sidder kundeservicefunktionen i et rum for sig. Naturgas Fyn 
koncernens handelsselskab Statoil Gazelle er fysisk placeret på en anden adresse i Odense.  
29.               Energitilsynets sekretariat sendte tilsynsnotatet i høring hos selskabet den 9. 
november 2007 med en 14 dages frist til at indsende et eventuelt høringssvar. Sekretariatet 
modtog Naturgas Fyns høringssvar den 23. november 2007.    
30.               Naturgas Fyns høringssvar er indarbejdet i notatet i det omfang at problemstil-
lingen ikke allerede er bearbejdet i notatet, og såfremt det har relevans i forhold til vurde-
ringen af selskabets udarbejdelse af overvågningsprogram samt årsberetning. Høringssvaret 
er vedlagt som bilag til tilsynsnotatet.  

Lovgrundlag 
31.               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 adfærd, 
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 
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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.  
§ 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.  
32.               Energitilsynet traf i december 2006[2] afgørelse om, at godkende flere tiltag til 
at styrke adskillelsen mellem distributionsselskabets- og dets koncernforbundne handels-
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selskabs gasaktiviteter. Tiltagene skal beskrives i overvågningsprogrammerne. Disse tiltag 
er følgende:  
33.               Der henstilles til, at vertikalt integrerede naturgasselskaber med fælles kunde-
centre anvender skriftlige medarbejdererklæringer for de involverede og beskriver anven-
delsen heraf i deres årsberetning.  
34.               I det omfang koncerner har fælles hjemmesider, så må der ikke af indgangspor-
talen, 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 markedsføring.  
35.               Det fastslås, at offentliggørelse af distributionsselskabernes årsberetninger mest 
hensigtsmæssigt bør ske på selskabernes egne hjemmesider, analogt med reglerne om sel-
skabernes offentliggørelse af standardpriser og vilkår.  
36.               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.  
37.               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 naturgasforsyningslo-
ven. Ordlyden af bestemmelsen følger her:  
38.               Transport- og energiministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der 
strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissions-
net, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist.  
39.               Det følger således, at Energitilsynet med denne bestemmelse har en udtrykkelig 
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 
40.               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 deres afgørelse fra decem-
ber 2006. Energitilsynets sekretariat skal således vurdere, om de tiltag, som selskabet har 
iværksat, i tilstrækkelig grad lever på til bekendtgørelsens krav.  
41.               Det skal bemærkes, at programmet for intern overvågning og Naturgas Fyns 
kontrol af programmet er en fuldstændig kopi af det materiale, som Naturgas Fyn indsendte 
i 2006 for kalenderåret 2005.  
42.               I det følgende vil det indsendte materiale fra Naturgas Fyn blive vurderet. Sy-
stematikken vil være, at der først redegøres kort for bekendtgørelsens krav for hvert af de 9 
områder, og derefter redegøres der for sekretariatets bemærkninger til Naturgas Fyns over-
vågning på området. Slutteligt vil der for hvert punkt være en vurdering fra Energitilsynets 
sekretariat, om de enkelte punkter overholder bekendtgørelsen.      
43.               1) Selskabets tiltag for behandling og videregivelse af forretningsmæssigt føl-
somme oplysninger (FFO) i medfør af § 2, stk. 1, nr.1, jf. naturgasforsyningslovens § 46, stk. 
1.  
44.               Sekretariatets bemærkninger: Naturgas Fyn beskriver i deres program 
hvad FFO er, det vil sige informationer, der kan give selskaber i Naturgas Fyn koncernen en 
konkurrencemæssig fordel. Endvidere beskriver Naturgas Fyn, at alle FFO som tidligere er 
blevet offentliggjort ikke længere kan betegnes som værende FFO. Naturgas Fyn anfører 
også, at FFO reglerne er gældende både ved mundtlige, skriftlige og elektroniske FFO.  
45.               Naturgas Fyn beskriver endvidere hvordan FFO behandles i selskabet. Teknisk 
Center udmelder de navngivne personer, som kan modtage og behandle FFO. Naturgas Fyn 
bruger således ikke skriftlige medarbejdererklæringer. Medarbejdererklæringer eller tilsva-
rende tiltag skal bruges for involverede medarbejdere i vertikalt integrerede gasselskaber, 
der har fælles kundecenter, jf. Energitilsynets afgørelse af 18. december 2006.  
46.               Naturgas Fyn anfører i deres høringssvar, at de ikke vil indføre medarbejderer-
klæringer, da selskabet har et kvalitetssikringssystem som erstatning for disse. Naturgas 
Fyn anfører, at det drejer sig om: Løbende intern audit, ledelsens kvartalsvise vurdering, 
årlig gennemgang af manual, styring af afvigelser samt korrigerende handlinger.  
47.               Naturgas Fyn har dog ikke yderligere tilfredsstillende redegjort for dette kvali-
tetssikringssystem, hvilket selskabet således skal gøre ved indsendelse af program og årsbe-
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retning for kalenderåret 2008, således at det sikres, at disse forskellige tiltag vil have sam-
me effekt som medarbejdererklæringer har.  
48.               Slutteligt behandler Naturgas Fyn forholdet mellem FFO og eventuel udlevering 
af dette til offentlige myndigheder. Naturgas Fyn anerkender, at offentlige myndigheder jf. 
naturgasforsyningslovens § 40 samt § 45 kan få udleveret FFO. Dog skal dette altid først 
godkendes af Naturgas Fyns direktion. Endvidere står Naturgas Fyns direktion til rådighed, 
hvis der skulle opstå tvivl om udleveringer.  
49.               Energitilsynets afgørelse af 18. december 2006 fastslog endvidere, at vertikalt 
integrerede naturgasselskaber med fælles IT-systemer skal beskrive den IT-mæssige adskil-
lelse af databehandlingen. Endvidere skal dokumentation for denne indsendes sammen 
med årsberetningen. Dette har Naturgas Fyn ikke gjort, men har efter sekretariatets hen-
vendelse indsendt diverse relevant ekstra materiale.  
50.               Naturgas Fyn beskriver i selskabets eftersendte materiale, at det er muligt at 
styre hvilke medarbejdere, der skal have adgang til regnskabsmæssige data, debitor data, 
leverandørskifte informationer samt målerdata. Selskabet beskriver endvidere hvilke sy-
stemer forskellige medarbejderkategorier skal have adgang til ud fra medarbejdernes ar-
bejdsopgaver.  
51.               Vurdering: Naturgas Fyn har ikke iværksat tiltag, som opfylder bekendtgørel-
sens krav til § 2, stk. 1. nr. 1. Dette lægges til grund eftersom selskabet ikke har eller er be-
gyndt at implementere skriftlige medarbejdererklæringer eller godtgjort, at der er imple-
menteret tilsvarende tiltag tilfredsstillende.  
52.               2) Selskabets tiltag til at forhindre at forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
om egne aktiviteter (FFO-EA) videregives på en diskriminerende måde i medfør af § 2, stk. 
1, nr. 2, jf. naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1.       
53.               Sekretariatets bemærkninger: FFO-EA drejer sig fx om interne strategiske 
overvejelser vedrørende distributionsselskabet, som ikke er almindelig kendt i markedet. 
Det kunne eksempelvis være forskellige projektforslag vedrørende udbygning af distributi-
onsnettet, hvor og hvornår der skal laves større renovationsarbejde på gasnettet inden dette 
meldes ud til de involverede parter mv. Naturgas Fyn har ingen beskrivelse af FFO-EA i 
deres program.   
54.               Vurdering: Naturgas Fyn har ikke beskrevet de tiltag som opfylder bekendtgø-
relsens § 2, stk. 1, nr. 2, eftersom selskabet ikke har beskrevet FFO-EA. Naturgas Fyn bruger 
endvidere ikke medarbejdererklæringer, og har ikke beskrevet tilsvarende tiltag tilfredsstil-
lende i stedet for. Selskabet har derfor ikke via programmet beskrevet de tiltag, som kan 
opfylde bekendtgørelsens krav til § 2, stk. 1. nr. 2, vedrørende hvordan det sikres, at FFO-
EA ikke videregives på en diskriminerende måde.  
55.               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.  
56.               Sekretariatets bemærkninger: Naturgas Fyn anfører, at alle henvendelser 
fra aktører vedrørende netadgang skal behandles ens. Reglerne er offentligt tilgængelige på 
Naturgas Fyns hjemmeside. Endvidere behandles anmodninger om netadgang i Teknisk 
Center. Efterfølgende opdaterer Naturgas Fyn aktørregisteret, hvorefter aktøren kan påbe-
gynde sine aktiviteter.  
57.               Naturgas Fyn beskriver dog ikke hvilke tiltag selskabet har iværksat for ikke at 
agere diskriminerende i forbindelse med vedligeholdelse og udbygning af gasnettet.  
58.               Vurdering: Naturgas Fyn opfylder ikke kravet i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 
3, da selskabet ikke beskriver tiltag som sikrer hvorledes vedligeholdelse og udbygning af 
gasnettet sker på en ikke diskriminerende måde.  
59.               4) De tiltag, som skal sikre at selskabet i sin kundekontakt ikke favoriserer be-
stemte selskaber, jf. § 2, stk. 1, nr. 4.  
60.               Sekretariatets bemærkninger: Det eneste Naturgas Fyn anfører i denne 
henseende er én sætning i programmet om, at medarbejderne ikke må favorisere enkeltstå-
ende selskaber.  
61.               For at overholde bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 samt Energitilsynets 
afgørelse af 18. december 2006, så skal Naturgas Fyn bruge skriftlige medarbejdererklærin-
ger eller tilsvarende tiltag. Hvis selskabet indfører medarbejdererklæringer, så skal erklæ-
ringen blandt andet indeholde retningslinjer for hvorledes man som medarbejder skal be-
handle og videregive FFO, samt at medarbejderen vil agere neutralt ved kundehenvendelser 
og således ej favorisere bestemte selskaber i kundekontakten. Ydermere skal medarbejderen 
erklære at have gjort sig bekendt med det interne overvågningsprograms indhold, og at 
medarbejderen vil efterleve dette. Alternativt skal Naturgas Fyn beskrive tiltag, som har 
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tilsvarende virkning som ovenstående erklæringer. Naturgas Fyn anfører, at de har et kvali-
tetssikringssystem, men selskabet beskriver ikke systemet i tilstrækkeligt omfang.  
62.               Naturgas Fyns hjemmeside har ad flere omgange ikke levet op til bekendtgørel-
sens krav om ikke at favorisere bestemte selskaber. Energitilsynets sekretariat henvendte 
sig den 15. maj 2007 til Naturgas Fyn, eftersom Naturgas Fyn ikke havde iværksat tiltag til 
at leve op til bekendtgørelsens krav om ikke at favorisere bestemte selskaber i kundekontak-
ten.  
63.               Naturgas Fyns hovedportal favoriserede det koncernforbundne handelsselskab 
Statoil Gazelle med flere direkte links, hvor der i stedet skulle linkes til eksempelvis gaspris-
guiden.dk. Dette rettede Naturgas Fyn efterfølgende til på deres hjemmeside. Senere på året 
i august måned havde Naturgas Fyn en hvervekampagne på deres hovedportal, hvor forbru-
gerne skulle hverve hinanden til at vælge gas fra Statoil Gazelle på trods af, at selskabet 
tidligere havde fået at vide, at hovedportalen skulle fremstå neutral. Igen her foregik der 
efter sekretariatets holdning en overtrædelse af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4 samt 
Energitilsynets afgørelse af 18. december 2006. Disse overtrædelser har Naturgas Fyn end-
videre ikke beskrevet i hverken årsberetningens eller programmets kontrolafsnit.  
64.               Når Naturgas Fyn vælger at have en hovedindgangsportal, så er det centralt, at 
en distributionskunde skal kunne komme i kontakt med sit distributionsselskab uden at 
kunne blive påvirket af kommercielle henvisninger eller reklamer fra koncernforbundne 
selskaber med kommercielle ydelser.  
65.               Naturgas Fyn anfører i selskabets høringssvar vedrørende hovedportalen, at 
selskabet har fjernet sin hvervekampagne fra hovedportalen, og at selskabets hovedportal 
nu igen fremstår neutral, hvorfor den så i selskabets øjne opfylder bekendtgørelsens krav. 
På denne baggrund opfylder Naturgas Fyns hjemmeside bekendtgørelsen, da Naturgas Fyns 
hjemmeside nu fremstår neutral.  
66.               Udover at Naturgas Fyn anfører, at deres hjemmeside nu lever op til bekendtgø-
relsens § 2, stk. 1, nr. 4, så anfører selskabet kun i én sætning, at medarbejderne ikke må 
favorisere enkeltstående selskaber. Samlet set har Naturgas Fyn således ikke i tilstrækkeligt 
omfang beskrevet de tiltag, som sikrer, at selskabet i sin kundekontakt ikke favoriserer 
bestemte selskaber.  
67.               Vurdering: Naturgas Fyn opfylder ikke bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4.  
68.               5) Tiltag til sikring af selskabsmæssig adskillelse af aktiviteter i medfør af § 2, 
stk. 1, nr. 5, jf. naturgasforsyningslovens § 28 a.    
69.               Sekretariatets bemærkninger: Naturgas Fyn anfører, at alle enheder er 
udskilt i selvstændige selskaber. Endvidere anfører selskabet, at bevilling for distribution er 
tildelt Naturgas Fyn A/S. Eftersom programmet er en tro kopi fra året før, så beskriver 
selskabet ikke i programmet det nyeste tiltag om at udlægge bevillingen til et nyt selskab 
ved navn Naturgas Fyn Distribution A/S. Dog beskrives det nye selskab i det materiale, som 
er eftersendt til sekretariatet.  
70.                Det er endvidere meget vigtigt, at informationsudsendelse såsom breve og ma-
gasiner fremstår selvstændige, således at det tydeligt fremgår hvilket selskab i koncernen, 
der er afsenderen. Således skal selskabet iværksætte tiltag, som sikrer at koncernens for-
skellige aktiviteter er adskilt. Dette fremgår ikke ved Naturgas Fyns udsendelse af magasi-
net "Gas på Tværs".  
71.               Det fremgår klart på hjemmesiden www.ngf.dk , at Naturgas Fyn distribuerer 
naturgas på Fyn. Endvidere fremgår det, at "Gas på Tværs" er Naturgas Fyns kundeblad. I 
bladet er der flere helsides reklamer for Statoil Gazelle hvilket ifølge sekretariatets opfattel-
se strider imod bekendtgørelsens og naturgasforsyningslovens krav til den selskabsmæssige 
udskillelse af aktiviteter[3]. Endvidere anser sekretariatet dette stridende imod bekendtgø-
relsens § 2, stk. 1, nr. 4 om tiltag til ikke favorisering af bestemte selskaber i kundekontak-
ten. Et gasdistributionsselskab kan således ikke sende et distributionsblad ud til distributi-
onskunderne, hvor der samtidig er flere reklamer for det koncernforbundne handelsselskab.  
72.               Vurdering: Naturgas Fyn opfylder således ikke kravene i bekendtgørelsens § 2, 
stk. 1, nr. 5 vedrørende selskabsmæssig adskillelse.  
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: Naturgas Fyn anfører, at der føres selvstæn-
dige regnskaber for alle selskaber i Naturgas Fyn koncernen. Naturgas Fyn A/S?s årsrap-
port og øvrige regnskaber udarbejdes og revideres af eksterne revisorer i henhold til lovgiv-
ningen. Naturgas Fyns årsrapport er endvidere tilgængelig på Naturgas Fyns hjemmeside: 
www.ngf.dk.  

http://www.ngf.dk/
http://energitilsynet.dk/index.php?id=10221846#Fodnote3
http://www.ngf.dk/
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75.               Vurdering: Naturgas Fyn har således iværksat de tiltag, som opfylder de krav, 
der stilles i 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 [4].  
77.               Sekretariatets bemærkninger: Ifølge § 28 b, stk.1, så må en direktør i et 
distributionsselskab ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af et koncern-
forbundet selskab, som sælger eller producerer naturgas, eller et koncernforbundet selskab, 
der direkte eller indirekte ejer disse.  
78.               Statoil Gazelle er et handelsselskab i Naturgas Fyn koncernen. Det fremgår af 
Naturgas Fyns opdaterede koncern organisationsdiagram, at direktøren for distributions-
selskabet Naturgas Fyn A/S endvidere sidder i bestyrelsen for det koncernforbundne han-
delsselskab Statoil Gazelle samt det koncernforbundne selskab Gazelle A/S, som ejer 50 % 
af aktierne i Statoil Gazelle. Når Gazelle ejer 50 procent af aktierne i Statoil Gazelle, så kan 
det ikke undgås at selskaberne har ensrettede ejerinteresser. Derfor må distributionsselska-
bets direktør heller ikke sidde i Gazelle A/S?s bestyrelse. Det er netop bekendtgørelsens 
formål at hindre diskriminerende adfærd som eksempelvis kan opstå ved ensrettede ejerin-
teresser.     
79.               Naturgas Fyn henholder sig i programmet til overgangsbestemmelserne til na-
turgasforsyningslovens § 28 b, stk. 1, jf. § 4, stk. 13 i lov nr. 494 af 9. juni 2004. Der følger 
en overgangsperiode som anført i § 4, stk. 13 i 3 år efter lovens ikrafttrædelse. Denne del af 
loven trådte i kraft 1. juli 2004 jf. bekendtgørelse nr. 615 af 18. juni 2004. Dette betyder 
således, at selskaberne skal leve op til habilitetskravene i naturgasforsyningslovens § 28b 
stk. 1 senest den 1. juli 2007.  
80.               Naturgas Fyn fik den 6. december 2007 tilladelse til bevillingsoverdragelse af 
Energistyrelsen, hvorefter selskabets bevilling til gasdistribution nu er placeret i det nye 
selskab Naturgas Fyn Distribution. Dette er endvidere skriftligt bekræftet af Naturgas Fyn, 
hvorved selskabet endvidere har bekræftet at Naturgas Fyn A/S?s direktør ikke længere har 
noget med gasdistributionsaktiviteterne at gøre, eftersom selskabet Naturgas Fyn A/S nu 
ikke længere har bevilling til gasdistribution. Det nye selskab Naturgas Fyn Distribution 
opfylder endvidere habilitetskravene.      
81.               Det indsendte materiale dækker kalenderåret 2006, og i 2006 levede Naturgas 
Fyn via ovennævnte overgangsbestemmelser op til reglerne vedrørende habilitet som anført 
i overvågningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 7. Det skal dog bemærkes, at Naturgas Fyn 
ikke levede op til habilitetskravene i perioden fra 1. juli 2007 og frem til 6. december 2007, 
hvor selskabet fik overdraget bevillingen. Dette skete på trods af, at selskabet modtog en 
skrivelse i april 2007, hvorved sekretariatet meddelte Naturgas Fyn, at overgangsperioden 
angående habilitet udløb den 1. juli 2007.  
82.               Naturgas Fyn har dog i dag som beskrevet fået lagt bevillingen over i det nye 
selskab og selskabet er fuldt operationelt. Herefter opfylder Naturgas Fyn bekendtgørelsens 
krav vedrørende habilitet. Dette medfører, at Naturgas Fyn A/S?s direktør fortsat kan be-
holde sine føromtalte bestyrelsesposter.  
83.               Vurdering: Naturgas Fyn opfylder i dag bekendtgørelsens krav til habilitet jf. § 
2, stk. 1, nr. 7.  
84.               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.   
85.               Sekretariatets bemærkninger: Energitilsynets sekretariat har efter anmod-
ning fået tilsendt alle relevante aftaler. Alle aftaler som Naturgas Fyn indgår med andre 
selskaber indgås skriftligt.  
86.               I sit overvågningsprogram anfører selskabet under dette punkt, at Naturgas Fyn 
følger reglerne i forsynings- og udbudsdirektiverne om offentligt udbud ved køb af varer 
eller ydelser.  
87.               Selskabet har et serviceaftalesystem til håndtering af internt salg af ydelser mel-
lem koncernens selskaber. Naturgas Fyn beskriver i det eftersendte materiale, hvad der 
kendetegner aftalerne som indgås mellem selskaberne i koncernen. Dette er blandt andet, at 
omkostninger henføres hvor de bruges. Endvidere bruges Activity Based Cost princippet til 
fordeling af omkostninger på de enkelte ydelseskategorier. Systemet skal sikre objektive 
omkostningsægte priser.  
88.               Naturgas Fyn A/S indgår en lang række aftaler med Gazelle A/S om udførelse af 
forskellige funktioner. Det drejer sig blandt andet om IT-understøttelse, økonomi og regn-
skabsfunktioner, finansiering, HR og lønfunktioner samt kundeservice mv. Fælles for disse 

http://energitilsynet.dk/index.php?id=10221846#Fodnote4
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aftaler er, at der ved prisen for ydelsen hovedsagelig er beregnet en pris ud fra "erfaring" og 
"budget".  
89.               Eksempelvis står der i serviceaftalen om kundeserviceydelsen udført af Gazelle 
A/S til Naturgas Fyn A/S følgende vedrørende betalingen: "Baseret på erfaring og budget 
2006 er prisen herfor aftalt til 12.303.000 kr. i 2006."  
90.               ABC-metoden er en metode til mere præcist at udregne, hvad eksempelvis en 
specifik vare eller ydelse koster at producere. Således bruges metoden til at få svar på, hvad 
kostprisen for den specifikke ydelse er. Dog kan denne kostpris ikke anses som værende en 
pris fastsat på markedsbestemte vilkår, eftersom en sådan pris skal kunne afspejle en sam-
menlignelig transaktion mellem to uafhængige parter på markedet.  
91.               Naturgas Fyn har efter Energitilsynets sekretariats opfattelse således ikke til-
strækkeligt beskrevet de tiltag, som sikrer, at de konkrete aftaler selskabet indgår med an-
dre selskaber, herunder Gazelle A/S, indgås på markedsbestemte vilkår.   
92.               Vurdering: Naturgas Fyn opfylder ikke de krav, som stilles i bekendtgørelsens 
§ 2, stk. 1, nr. 8.  
93.               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.    
94.               Sekretariatets bemærkninger: Naturgas Fyn anfører under dette punkt, at 
prisfastsættelsen er anmeldt til og godkendt af Energitilsynet jf. naturgasforsyningslovens § 
40. Den godkendte metode samt priser og tariffer er offentliggjort på Naturgas Fyns hjem-
meside www.ngf.dk.  
95.               Vurdering: Naturgas Fyn har beskrevet de tiltag, som skal sikre, at selskabet 
prisfastsætter sine bevillingspligtige ydelser efter ikke diskriminerende kriterier, hvorfor 
selskabet opfylder kravene i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 9. 

Årsberetning 
96.               Naturgas Fyn skal udover udarbejdelse af program for intern overvågning også 
udarbejde en årsberetning. Overvågningsbekendtgørelsens § 5 anfører, at selskabet skal 
udarbejde en årsberetning for hvert kalenderår med 1) beskrivelse af programmet, 2) dets 
gennemførelse samt 3) den foretagne kontrol af programmet.  
97.               Naturgas Fyn har indsendt en enkelt side, som er selskabets årsberetning. Ud-
over dette er medsendt en side som benævnes "spotaudit", og må anses som værende deres 
kontrolafsnit.  
98.               Naturgas Fyn har ingen beskrivelse af programmet. Det vil sige, at de har ingen 
overordnet beskrivelse af de tiltag, som kan opfylde de 9 betingelser der fremgår af be-
kendtgørelsens § 2. Mere konkret skal det i dette afsnit fremstå, hvad det er, som program-
met skal sikre.  
99.               Beskrivelsen af programmets gennemførelse skal vise, hvordan programmet rent 
praktisk er blevet gennemført i selskabet. Selskabet har en beskrivelse af programmets 
gennemførelse i årsberetningen. Følgende gennemføres jf. Naturgas Fyn: Løbende intern 
audit, ledelsens vurdering, årlig gennemgang af manual, styring af afvigelser samt korrige-
rende handlinger. Selskabet beskriver ikke yderligere i detaljer, hvordan programmet gen-
nemføres konkret.  
100.            I beskrivelsen af programmets gennemførelse kunne Naturgas Fyn blandt andet 
have en udførlig beskrivelse af følgende: Hvordan programmet var blevet udbredt i selska-
bet (roadshow, intranet, foredrag, foldere etc.), hvordan proceduren er for clearinger til de 
forskellige systemer, hvorfor og hvordan blev den ansvarlige Compliance Officer udvalgt, 
samt hvordan helt generelle eventuelle overtrædelser af programmet håndteres.  
101.            Naturgas Fyn nævner dog i deres overvågningsprogram, at alle der arbejder for 
Naturgas Fyn skal gøres bekendt med programmet og efterleve det. Hvordan, dette kend-
skab konkret udbredes til medarbejdere forklares ikke yderligere. Naturgas Fyn anfører 
endvidere, at nyansatte skal gøres bekendt med programmet og modtage instruktion og 
vejledning af den nærmeste chef for at overholde reglerne.  
102.            Her vil det være formålstjenstligt at opstille et overvågningsudvalg, med deltage-
re af relevante personer fra alle relevante arbejdsområder i selskabet. Udvalgets medlem-
mer kan således eksempelvis mødes hvert kvartal og diskutere, hvorledes det går med im-
plementeringen og efterlevelsen af programmet. Alle medarbejdere kan herefter gå til det 
udvalgsmedlem, som repræsenterer medarbejderens eget arbejdsområde. Medlemmet vil 
således konstant være opdateret på, hvordan situationen er i selskabet og således i mange 
tilfælde kunne give en bedre vejledning end den nærmeste chef kan.  

http://www.ngf.dk/
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103.            Slutteligt kunne Naturgas Fyn have inddraget andre tiltag vedrørende program-
mets gennemførelse. Dette kunne være i forlængelse af Energitilsynets afgørelse af 18. de-
cember 2006, men Naturgas Fyn nævner ikke disse nye tiltag i deres indsendte materiale.  
104.            Naturgas Fyn beskriver i deres årsberetning to tiltag, som de har gennemført for 
at eliminere muligheden for diskriminerende adfærd. For det første vil selskabet flytte udfø-
relsen af leverandørskifter fra kundecentret i Gazelle A/S til Teknisk Center i Naturgas Fyn 
A/S. For det andet vil selskabet oprette et uafhængigt selskab ved navn Naturgas Fyn Di-
stribution, som fremover skal have bevillingen til gasdistribution.  
105.            Endelig skal Naturgas Fyn beskrive den foretagne kontrol af programmet jf. § 5 i 
bekendtgørelsen. Kontrollen af programmet skal indeholde forskellige elementer. For det 
første skal kontroldelen omhandle kommunikationen af programmet. Er kommunikationen 
sket tilfredsstillende? Har alle medarbejdere forstået programmets målsætninger og deres 
egen rolle? Endvidere kan det beskrives, om FFO clearingerne er sket tilfredsstillende, og 
om FFO medarbejderlisten hele tiden har været ajourført, samt en beskrivelse af hændelser 
hvor FFO-bestemmelserne og andre bestemmelser i det udarbejdede program har været 
overtrådt. I tilfælde med overtrædelser skal de konkrete episoder beskrives samt hvilke 
korrigerende handlinger/tiltag der blev foretaget.  
106.            Desuden kan selskabet med fordel beskrive de problemer, der eventuelt har væ-
ret i forbindelse med FFO-clearingerne for at beskytte kritiske data ved brug af fælles IT-
systemer. Slutteligt må der kunne forventes en eventuel inddragelse af andre overtrædelser, 
der har været af NGFL?s bestemmelser om diskriminerede adfærd generelt.  
107.            Det skal igen påpeges, at programmet lige som selskabets spotaudit er en kopi af 
det indsendte materiale fra året før. Naturgas Fyn anførte således i sit program for 2005, at 
selskabet hvert år den 1. januar vil indsende en rapport vedrørende den udførte kontrol og 
resultatet af denne. Sekretariatet gjorde i den forbindelse Naturgas Fyn opmærksom på, at 
selskabet jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 2 skal indsende et afsnit om den foretagne kontrol 
senest den 1. juni hvert kalenderår sammen med årsberetningen. Eftersom afsnittet med 
den foretagne kontrol (spotaudit) er en kopi fra året før, så har selskabet ikke fået dette 
rettet, og således står der stadig, at selskabet vil indsende en kontrolrapport 1. januar hvert 
år.  
108.             Når kontrolafsnittet er en kopi fra året før, så betyder dette at selskabet ikke har 
haft ændringer hverken i forhold til måden som de gennemfører deres kontrol på, eller de 
ting som er kommet frem under kontrollen.  
109.             Naturgas Fyn har således præcis som sidste år ifølge deres kontrolafsnit ikke 
stødt på kritiske hændelser eller andre problemer vedrørende overtrædelser af deres pro-
gram, som har ført til korrigerende handlinger. Ifølge Naturgas Fyns egenkontrol efterleve-
de alle afdelinger reglerne i program for intern overvågning.  
110.            Naturgas Fyn offentliggør slutteligt selskabets årsberetning på selskabets hjem-
meside. Dette krav om offentliggørelse på selskabets egen hjemmeside er fastslået af Ener-
gitilsynet jf. afgørelsen af 18. december 2006. Alene offentliggørelse af årsberetningen fore-
skrives også i overvågningsbekendtgørelsens § 5. 

Supplerende anbringender i Naturgas Fyns hørings-
svar 
111.            Naturgas Fyn anfører, at Energitilsynets sekretariat skal tage hensyn til Naturgas 
Fyns efterlevelse af bekendtgørelsen om intern overvågning, eftersom Naturgas Fyn er et 
mindre selskab i forhold til andre aktører på markedet. Naturgas Fyn anfører endvidere, at 
selskabet kan have problemer med at have resurser nok til at efterleve programmet til-
strækkeligt.  
112.            Der er imidlertid ikke noget i overvågningsbekendtgørelsen, der fritager mindre 
selskaber for at implementere og efterleve et internt overvågningsprogram på lige fod med 
større selskaber. Naturgas Fyn nævner yderligere, at de ønsker en dialog med tilsynets se-
kretariat.  
113.            Slutteligt henviser Naturgas Fyn til EU?s naturgasdirektiv (2003/55), hvor der i 
direktivet er mulighed for nationalt at undtage selskaber med under 100,000 kunder for 
intern overvågning.  
114.            Energitilsynets sekretariat er altid åben overfor en dialog med Naturgas Fyn, hvis 
selskabet skulle have konkrete problemer med at opfylde specifikke punkter i bekendtgørel-
sen. Naturgas Fyn har dog ikke henvendt sig i denne henseende med konkrete problemer. 
Energitilsynet kan således ikke tage i betragtning, at Naturgas Fyn i en mere general ud-
strækning i deres eftersendte materiale ønsker at blive behandlet lempeligere af Energitil-
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synet med hensyn til intern overvågning af den grund, at selskabet er mindre end øvrige 
aktører.  
115.            Sluttelig skal det anføres, at lovgiver i Danmark ikke har valgt at undtage selska-
ber med under 100,000 gaskunder for intern overvågning. Dette er bl.a. valgt fordi Dan-
mark efter en europæisk målestok har et lille gasmarked. En sådan undtagelse vil således 
være utilsigtet på det danske gasmarked, hvor selv et selskab med under 100,000 kunder 
kan have en relativ stor markedsandel. 

Energitilsynets afgørelse 
116.            At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. 
naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1 og som fastslået ved Energitilsynets afgørelse af 18. 
december 2006, pålægger Naturgas Fyn at udarbejde og implementere skriftlige medarbej-
dererklæringer for involverede medarbejdere, eller at implementere andre tiltag, som har 
tilsvarende virkning. Endvidere pålægges det Naturgas Fyn, at dette skal være fuldt imple-
menteret og beskrevet i selskabets overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 
2007 med indleveringsfrist den 1. juni 2008.  
117.            At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 2, jf. natur-
gasforsyningslovens § 46, stk. 1, pålægger Naturgas Fyn at beskrive selskabets tiltag, der 
skal hindre at oplysninger om selskabets egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt 
fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde. Når overvågningsprogram og 
årsberetning for kalenderåret 2007 skal indsendes med indleveringsfrist den 1. juni 2008, 
pålægges det Naturgas Fyn at beskrive dette punkt i overensstemmelse med bekendtgørel-
sen.  
118.            At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 3, pålægger 
Naturgas Fyn at beskrive de tiltag, som skal sikre, at vedligeholdelse og udbygning af gas-
nettet gennemføres på en ikke-diskriminerende måde i forhold til nettets brugere. Når 
overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 skal indsendes med indleve-
ringsfrist den 1. juni 2008, pålægges det Naturgas Fyn at beskrive disse tiltag fyldestgøren-
de.  
119.            At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 4, pålægger 
Naturgas Fyn at beskrive de tiltag, som skal sikre, at selskabet i sin kundekontakt ikke favo-
riserer bestemte selskaber. Når overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 
2007 skal indsendes med indleveringsfrist den 1. juni 2008, pålægges det Naturgas Fyn at 
beskrive disse tiltag fyldestgørende.  
120.            At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 5, jf. natur-
gasforsyningslovens § 28 a, pålægger Naturgas Fyn, at når selskabet udsender magasiner og 
kundeblade, skal det tydeligt fremgå hvilket selskab i koncernen, der er afsenderen. Det 
pålægges endvidere Naturgas Fyn, at der ikke i distributionskundebladet må være rekla-
mer/annoncer for gashandelsselskaber. Udsendelse af fælles markedsføringsmateriale stri-
der imod bekendtgørelsen. Når overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 
2007 skal indsendes med indleveringsfrist den 1. juni 2008, pålægges det Naturgas Fyn at 
beskrive dette punkt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.  
121.            At Energitilsynet i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 8, jf. natur-
gasforsyningslovens § 28 c, pålægger Naturgas Fyn at beskrive selskabets tiltag for at sikre, 
at aftaler, som selskabet indgår med andre selskaber, bliver indgået på markedsbestemte 
vilkår. Når overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 skal indsendes 
senest den 1. juni 2008, pålægges det Naturgas Fyn at beskrive disse tiltag fyldestgørende.  
122.            At Energitilsynet i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 5, pålægger Naturgas Fyn 
at beskrive hele deres årsberetning mere udførligt. Således skal selskabet have en beskrivel-
se af programmet samt udarbejde en mere fyldestgørende beskrivelse af programmets gen-
nemførelse og kontrol af programmet. Dette skal være udført ved selskabets indsendelse af 
årsberetningen for kalenderåret 2007 med indleveringsfrist den 1. juni 2008. 

 
[1] Bekendtgørelse om program for intern overvågning for transmissions-, distributions- og 
lagerselskaber i henhold til naturgasforsyningsloven. Bekendtgørelse nr. 1358 af 11. decem-
ber 2006.  
[2] Energitilsynets møde den 18. december 2006 vedrørende interne overvågningspro-
grammer mod konkurrenceforvridende adfærd. Tiltagene er også gældende på el-markedet.  
[3] Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5, jf. naturgasforsyningslovens § 28 a.    
[4] 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. 

 


