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PUNKT 6 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. MAJ 2018 

UAFHÆNGIGHEDSKRAVET FOR OVERVÅGNINGSANSVARLIGE I 

NETSELSKABER EFTER ELFORSYNINGSLOVENS § 20 A, STK. 2. – 

VERDO HILLERØD EL-NET A/S OG VERDO RANDERS EL-NET A/S 

RESUMÉ   

1. Netselskaber skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver 

virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Programmet skal 

overvåges af en uafhængig overvågningsansvarlig.  Denne sag vedrører fortolk-

ningen af uafhængighedskravet i forhold til den overvågningsansvarlige, der er 

underordnet den samme person, der både er direktøren i et netselskab og det kon-

cernforbundne elhandelsselskab. Sagen forelægges for Energitilsynet, da den er 

principiel. Sagens udfald vil få betydning for andre netselskaber end netop parter-

ne i sagen.  

2.  Sagen vedrører 
1
Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net A/S (her-

efter: netselskaberne). Den overvågningsansvarlige i virksomhederne er ansat i 

netselskaberne, og er derfor underlagt instruktionsbeføjelse fra direktøren i nets-

elskaberne. Direktøren i netselskaberne er imidlertid også direktør i det koncern-

forbundne elhandelsselskab Midtjysk Elhandel A/S, idet netselskaberne enkeltvis 

og tilsammen har mindre end 100.000 kunder og dermed er omfattet af den be-

stemmelse i elforsyningsloven, som giver de små netselskaber mulighed for at 

have personsammenfald på ledelsesniveau. 

3. Efter en samlet vurdering er det Energitilsynets vurdering, at der er grundlag for 

at konkludere, at det er uforeneligt med uafhængighedskravet i elforsyningsloven, 

at den overvågningsansvarlige, der er ansat i netselskaberne Verdo Hillerød El-net 

A/S og Verdo Randers El-net A/S, er underordnet en person, der på samme tid er 

direktør i de pågældende netselskaber og i det koncernforbundne elhandelsselskab 

Midtjysk Elhandel A/S.  

4. På grundlag af ovenstående påbyder Energitilsynet Verdo Hillerød El-net A/S 

og Verdo Randers El-net A/S at bringe det retsstridige forhold i overensstemmelse 

med elforsyningsloven. Det kan ske enten ved, at direktøren alene er direktør for 

netselskaberne eller at den overvågningsansvarlige er koncernekstern aktør, f. eks. 

en revisor fra et revisionsselskab eller en advokat fra et advokatfirma.  

 
1 Pr. juni 2018 har netselskaberne skiftet navn til EL-NET Hillerød A/S og EL-NET Rander A/S. 
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AFGØRELSE 

5. På baggrund af grunde anført i begrundelsesafsnittet har Energitilsynet truffet 

følgende afgørelse:  

  At det er uforeneligt med uafhængighedskravet i elforsyningslovens § 20 a, 

stk. 2, at den overvågningsansvarlige indgår i et over-/underordnet forhold til en 

direktør i netselskaberne Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net A/S, 

der også er direktør i det koncernforbundne elhandelsselskab Midtjysk Elhandel 

A/S.  

 At Energitilsynet påbyder Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net 

A/S at bringe det retsstridige forhold i overensstemmelse med elforsyningslovens 

§ 20 a, stk. 2.   

 

SAGSFREMSTILLING 

6. Denne sag vedrører fortolkning og rækkevidden af uafhængighedskravet i elfor-

syningslovens § 20 a, stk. 2. Problemstillingen i sagen vedrører spørgsmålet, om 

den overvågningsansvarlige kan anses for uafhængig, når denne er underordnet 

direktøren i netselskaberne Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net 

A/S, der også er direktør i det koncernforbundne elhandelsselskab Midtjysk El-

handel A/S.  

7. Energitilsynet har tidligere truffet afgørelse i en sag, der omhandler et andet 

aspekt af uafhængighedskravet til den overvågningsansvarlige. Problemstillingen i 

den omtalte sag var, om den overvågningsansvarlige kunne være ansat i et kon-

cernforbundet selskab og derefter udlånt til netselskabet. Energitilsynet kom her 

frem til, at konstruktionen var lovkonform. Tilsynet lagde i sagen afgørende vægt 

på, hvem der reelt havde instruktionsbeføjelser overfor den overvågningsansvarli-

ge og fandt det bevist, at det var netselskabet, der havde den reelle instruktionsbe-

føjelse i forhold til den overvågningsansvarlige.      

8. Nærværende sag vedrører Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net 

A/S. Sagens udfald vil imidlertid også have betydning for andre netselskaber, der 

ligesom netselskaberne i Verdo-koncernen har færre end 100.000 tilsluttede for-

brugere (herefter benævnes ”de små elnetselskaber”), og som er omfattet af § 45, 

stk. 3, der giver de små netselskaber mulighed for at have personsammenfald på 

ledelsesniveau.  

9. Baseret på Sekretariatet for Energitilsynets egne oplysninger om det aktuelle 

antal af elnetselskabers kunder, CVR-register og de respektive koncern-

organisationsdiagrammer var der på undersøgelsestidspunktet ultimo 2017 48 

elnetselskaber i DK. Af de 48 har 41 færre end 100.000 tilsluttede forbrugere (de 

små elnetselskaber). Ud af de 41 små elnetselskaber vil 17 af dem blive berørt af 

sagens udfald. Det skyldes, at de 17 elnetselskaber har ansat en direktør, der ind-
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går i ledelsen i de respektive elnetselskaber og deres koncernforbundne elhandels-

selskaber, hvorved der opstår personsammenfald. I langt hovedparten heraf er den 

overvågningsansvarlige ansat i netselskabet eller andre steder i koncernen.   

10.  Sagen udspringer af netselskabernes orientering af Sekretariatet for Energitil-

synet om selskabernes valg af den nye overvågningsansvarlige for begge netselsk-

aber i april 2017. I den forbindelse blev Sekretariatet for Energitilsynet opmærk-

som på, at direktøren i netselskaberne i Verdo-koncernen også er direktøren i el-

handelsselskab Midtjysk Elhandel A/S, der er koncernforbundet med netselsk-

aberne.  

11. Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net A/S er begge netselskaber 

med færre end 100.000 tilsluttede forbrugere, og det er derfor muligt for netselsk-

aberne efter elforsyningslovens § 45, stk. 3, at ansætte samme person som direktør 

i både netselskaberne og i det koncernforbundne elhandelsselskab.  

12. Den overvågningsansvarlige i sagen er ansat i netselskabet Verdo Randers El-

net A/S, og er derfor i sagens natur underlagt instruktionsbeføjelser fra direktøren i 

begge netselskaber. Den overvågningsansvarlige er ikke ansat i elhandelselskabet 

Midtjysk Elhandel A/S og indgår som udgangspunkt ikke i et under-/overordnet 

forhold til direktøren i elhandelsselskabet. Men da direktøren i netselskaberne 

Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net A/S samtidig hermed også er 

direktør i det koncernforbundne elhandelsselskab Midtjysk Elhandel A/S, er der 

her tale om et identisk personsammenfald mellem ledelsen i de to selskaber. Der 

henvises til figur 1 nedenfor, hvor et relevant udsnit af oversigten af Verdo-

koncernen er illustreret.    
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KONCERNOVERSIGT - VERDO 

Figur 1 - Udsnit af koncernoversigten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. Sekretariatet for Energitilsynet har under sagens forberedelse været i dialog 

med netselskaberne Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net A/S om 

sagens problemstilling. På vegne af Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers 

El-net A/S har Dansk Energi henvendt sig til Sekretariatet og efterfølgende udar-

bejdet et skriftligt indlæg, hvori Dansk Energi med tilslutning fra netselskaberne 

erklærer sig uenige i Sekretariatet for Energitilsynets fortolkning af elforsynings-

lovens § 20 a, stk. 2.  

14. Da sagens problemstilling er af principiel karakter har Sekretariatet for Energi-

tilsynet indhentet en udtalelse fra Energistyrelsen. Energistyrelsen har afgivet en 

vejledende udtalelse herom til Sekretariatet for Energitilsynet.  

 

VEJLEDENDE UDTALELSE FRA ENERGISTYRELSEN AF 17. AUGUST 

2017 

15. Energistyrelsen har i sin tid bistået ministeren ved implementeringen af eldi-

rektivets artikel 26, stk. 2, litra d, der er indført ved vedtagelsen af elforsyningslo-

vens § 20 a, stk. 2. Som følge af sagens principielle karakter har Sekretariatet un-

der sagens behandling indhentet en udtalelse fra Energistyrelsen. Det fremgår føl-

gende af Energistyrelsens udtalelse:  

”[…] 

Retsgrundlag 

Verdo S/I 

Verdo A/S 

Verdo Forsyning 

Midtjysk Elhandel 

A/S 

Direktør NN 

EL-NET Randers A/S 

Direktør NN 

(Den overvågnings-

ansvarlige er ansat i 

netselskabet) 

 

EL-NET Hillerød 

A/S 

Direktør NN 
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Kravene til overvågning og den overvågningsansvarlige fremgår af elforsy-

ningslovens § 20 a: 

 

”§ 20 a. Transmissionsvirksomheder, der ikke er ejermæssigt adskilt i hen-

hold til § 19 a, og netvirksomheder skal opstille et program for intern over-

vågning, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskrimine-

rende adfærd. Virksomhederne skal sikre overholdelsen af programmet for in-

tern overvågning samt sikre, at det kontrolleres på passende måde. En årsbe-

retning med en beskrivelse af programmet samt kontrollen af dette skal of-

fentliggøres og anmeldes til Energitilsynet. 

 

Stk. 2. Virksomhederne nævnt i stk. 1 skal udpege en overvågningsansvarlig, 

som er uafhængig. Den uafhængige overvågningsansvarlige må ikke have no-

gen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i el-

ler med eventuelle tilknyttede eller associerede virksomheder samt i eller med 

virksomheder, der kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Stk. 2 er ikke til hinder for, at to eller flere netvirksomheder eller di-

stributionsselskaber omfattet af lov om naturgasforsyning udpeger den sam-

me overvågningsansvarlige. 

Stk. 4. Den overvågningsansvarlige skal til varetagelse af sin opgave have 

adgang til alle nødvendige oplysninger hos virksomheden og eventuelle til-

knyttede og associerede virksomheder samt i eller med virksomheder, der 

kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere. 

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler 

om de i stk. 1 nævnte forhold, herunder om, hvad programmet for intern 

overvågning skal indeholde, og hvordan det skal kontrolleres.” 

 

Der er med hjemmel i § 20 a, stk. 5, udstedt bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 

2015 om program for intern overvågning for net - og transmissionsvirksom-

heder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning. 

 

Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsens § 2, stk. 3, at overvågningsprogrammet 

skal beskrive, hvordan virksomheden gennemfører en passende kontrol af 

programmet, herunder hvordan den overvågningsansvarliges uafhængighed 

sikres, jf. § 20 a, stk. 2 og 3, i lov om elforsyning. 

 

§ 20 a, stk. 2, implementerer eldirektivets art. 26, stk. 2, litra d: 

 

”d) distributionssystemoperatøren skal opstille et overvågningsprogram, der 

beskriver de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at diskriminerende 

adfærd er udelukket, samt sikre, at dets overholdelse kontrolleres på passende 

måde. Overvågningsprogrammet skal fastlægge de ansattes specifikke for-

pligtelser for at opfylde dette mål. Den person eller det organ, der har ansva-

ret for kontrollen med overvågningsprogrammet, den overvågningssansvarli-

ge for distributionssystemoperatøren, forelægger en årsrapport med en be-

skrivelse af de trufne foranstaltninger for den i artikel 35, stk. 1, omhandlede 

regulerende myndighed, og denne årsrapport offentliggøres. Den overvåg-

ningsansvarlige for distributionssystemoperatøren er fuldt uafhængig og har 
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til varetagelse af sin opgave adgang til alle nødvendige oplysninger hos di-

stributionssystemoperatøren og eventuelle tilknyttede virksomheder.” 

 

Eldirektivets art. 26, stk. 4, hjemler mulighed for at undtage mindre netvirk-

somheder (netvirksomheder med færre end 100.000 tilsluttede kunder) fra 

kravet om overvågningsprogrammer og dermed udpegelse af uafhængig 

overvågningsansvarlig. Denne adgang er imidlertid ikke udnyttet i elforsy-

ningsloven.  

 

Kravene til habilitet fremgår af elforsyningslovens § 45: 

 

”§ 45. Direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i 

en net-, eller transmissionsvirksomhed må ikke direkte eller indirekte deltage 

i driften eller ledelsen af en koncernforbundet elproduktions- eller elhandels-

virksomhed eller en koncernforbundet virksomhed, der direkte eller indirekte 

ejer disse, medmindre der er tale om en kollektiv elforsyningsvirksomhed. 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer i en net- eller transmissionsvirksomhed må ikke 

direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en koncernforbundet 

elproduktions- eller elhandelsvirksomhed. 

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for netvirksomheder, som alene eller sammen 

med andre netvirksomheder inden for samme koncern har mindre end 

100.000 tilsluttede forbrugere. Ministeren kan dog fastsætte nærmere regler 

om ændring af denne grænse. 

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler 

med henblik på at sikre, at ledelsen i en net-, transmissions- eller systeman-

svarlig virksomhed kan handle uafhængigt af erhvervsmæssige interesser.” 

 

Der er ikke fastsat regler i medfør af § 45, stk. 3 og 4. 

 

§ 20 a blev oprindeligt indsat i elforsyningsloven ved lov nr. 494 af 9. juni 

2004. 

 

Af de specielle bemærkninger til lovforslaget
2
 fremgår bl.a.:   

 

”Forslaget vedrører programmer for intern overvågning i net- og transmissi-

onsvirksomheder og er identisk med det foreslåede § 28 b om programmer for 

intern overvågning i systemansvarlige virksomheder (dette lovforslags § 1, 

nr. 36). Forslaget har til formål at gennemføre eldirektivets artikel 10, stk. 2, 

litra d, og artikel 15, stk. 2, litra d [ændret til artikel 9 og artikel 26, stk. 2, 

litra d, i det nye direktiv 2009/72]. Forslaget skal medvirke til at sikre en reel 

adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter. En bevil-

lingshaver efter §§ 19 og 27 skal opstille et program for intern overvågning, 

som beskriver bevillingshaverens tiltag for at sikre, at bevillingshaveren f.x. 

ikke diskriminerer mellem virksomheder, som bevillingshaveren har en ejer-

mæssig relation til, og andre virksomheder. Således skal det blandt andet sik-

 
2 LSF 236/2003 
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res, at adgangen til nettet sker på ikkediskriminerende og gennemsigtige vil-

kår, og at virksomheder, som bevillingshaveren har interessesammenfald 

med, ikke favoriseres med oplysninger om kundeforhold og lignende. 

Programmet for intern overvågning skal beskrive de foranstaltninger, bevil-

lingshaveren har truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd over for andre 

virksomheder ikke finder sted. Programmet skal bl.a. fastlægge de ansattes 

specifikke forpligtelser for at opfylde dette mål. Det kan v ære regler om, 

hvilke oplysninger der er fortrolige, og om, at de ansatte i deres kontakt med 

kunderne ikke må favorisere bestemte kommercielle selskaber. 

Bevillingshaveren skal sikre, at overholdelsen af programmet kontrolleres 

på en passende måde. Bevillingshaveren skal udarbejde og offentliggøre en 

årsberetning med en beskrivelse af de trufne foranstaltninger. Den person el-

ler det organ i den bevillingspligtige virksomhed, som har ansvaret for kon-

trollen med programmet for intern overvågning, skal anmelde årsberetningen 

til Energitilsynet. 

Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvad 

programmet for intern overvågning skal indeholde, og hvordan det skal kon-

trolleres.” 

  

Bestemmelsen om uafhængig overvågningsansvarlig blev indsat i elforsy-

ningslovens § 20 a, som nyt stk. 2, ved lov nr. 466 af 18. maj 2011 i forbindel-

se med implementering af det ændrede eldirektiv.
3
 

 

Af de specielle bemærkninger til § 20 a, stk. 2, som ændret ved lov nr. 

466/2011, fremgår bl.a. følgende: 

 

”Bestemmelsen gennemfører artikel 26, stk. 2, litra d, i eldirektivet....  

 

...Uafhængighedskravet forudsætter ikke nødvendigvis, at der udpeges en 

ekstern overvågningsansvarlig. Den overvågningsansvarlige kan således 

godt være ansat af transmissions- eller netvirksomheden. Med undtagelse af 

de i stk. 3 nævnte situationer, må den overvågningsansvarlige imidlertid ik-

ke have nogen stilling, noget ansvar, nogle interesser eller noget forret-

ningsforhold i eller med de virksomheder, som er nævnt i stk. 2, udover den 

pågældende transmissions- eller netvirksomhed.”  

  

Spørgsmålet om uafhængighed er uddybet i Energistyrelsens høringsnotat til LSF 

874: 

 

”Den overvågningsansvarliges rolle består bl.a. i at sikre og kontrollere 

overholdelsen af en virksomheds overvågningsprogram. Overvågningspro-

grammet skal beskrive virksomhedernes tiltag for at forhindre diskrimine-

rende adfærd. Det fremgår nærmere af bekendtgørelserne om overvåg-

ningsprogrammer i henhold til elforsynings- og naturgasforsyningslovene, 

 
3 LSF 87/2010 
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hvilke tiltag et overvågningsprogram som minimum skal indeholde. Tiltag 

omfatter for eksempel tiltag for at sikre, at bestemte oplysninger kun videre-

gives på en ikke-diskriminerende måde eller tiltag for at sikre, at virksom-

heden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber etc. Sikring og 

kontrol af overholdelsen af disse tiltag indebærer, at den overvågningsan-

svarlige overvåger relationerne mellem den overvågningspligtige virksom-

hed og andre selskaber og sikrer, at disse er i overensstemmelse med de 

lovgivningsmæssige krav. Hvis den overvågningsansvarlige for en virksom-

hed samtidig har en stilling, noget ansvar, nogle interesser eller nogle for-

retningsforhold med andre virksomheder, hvis relationer med den overvåg-

ningsansvarlige virksomhed den skal overvåge, kan der opstå interessekon-

flikter, som kan påvirke den overvågningsansvarliges uafhængighed. Derfor 

mener Energistyrelsen, at lovforslagets krav til den overvågningsansvarli-

ges uafhængighed er hensigtsmæssige. Det bemærkes i øvrigt, at uaf-

hængighedskravet ikke forudsætter, at den overvågningsansvarlige er ansat 

i den overvågningspligtige virksomhed.” 

 

Af de specielle bemærkninger til § 45
4
 fremgår bl.a.: 

 

”De foreslåede ændringer har sammen med lovforslagets § 1, nr. 12 og 

36 (§§ 20 a og 28 b), om programmer for intern overvågning til formål 

at gennemføre kravene om funktionel adskillelse i eldirektivets artikel 

10, stk. 2, og artikel 15, stk. 2 [ændret til art. 9, stk. 2, og art. 26, stk. 2, i 

det nye direktiv 2009/72]. 

 

Den eksisterende § 45 indeholder bestemmelser, der skal sikre, at de sy-

stemansvarlige virksomheder drives uafhængigt af kommercielle interes-

ser i elproduktions- og elhandelsvirksomheder, herunder virksomheder 

med forsyningspligt. De foreslåede ændringer af § 45 skal sikre, at alle 

monopolaktiviteter, det vil sige net-, transmissions- og systemansvarsak-

tiviteter, drives uafhængigt af kommercielle interesser i overensstemmel-

se med direktivets krav. For at sikre uafhængigheden foreslås det for det 

første med § 45, stk. 1, at den daglige ledelse i net-, transmissions- og 

systemansvarlige virksomheder ikke må indgå hverken i den daglige le-

delse eller i bestyrelsen for en elproduktions- eller elhandelsvirksomhed 

eller virksomheder, som ejer de kommercielle virksomheder direkte eller 

indirekte, medmindre der er tale om kollektive elforsyningsvirksomheder. 

For det andet foreslås der med stk. 2, at bestyrelsesmedlemmer i en net-, 

transmissions- eller systemansvarlig virksomhed ikke må være bestyrel-

sesmedlemmer eller indgå i den daglige ledelse af elproduktions- eller 

elhandelsvirksomheder. Med den statslige overtagelse af de overordnede 

transmissionsnet og de systemansvarlige virksomheder, som forudsat 

med dette lovforslag, vil stk. 1 og 2 kun få betydning for netvirksomheder 

og regionale transmissionsvirksomheder. 

 
4 LSF 236/2003 
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Kravene i stk. 1 og 2 er mere byrdefulde for små virksomheder end for 

store virksomheder. Med eldirektivet er der derfor mulighed for at und-

tage netvirksomheder med under 100.000 forbrugere fra kravene. 

 

Det foreslås i stk. 3, at netvirksomheder med under 100.000 forbrugere 

undtages fra kravene i stk. 1 og 2. Disse virksomheder forsyner omkring 

43 % af de danske forbrugere og står for ca. 50 % af den samlede forsy-

ning. Det fremgår af stk. 3, 2. pkt., at økonomi- og erhvervsministeren 

kan fastsætte regler om ændring af denne grænse, således at undtagelsen 

i stk. 3, 1. pkt., kun kommer til at gælde for virksomheder, der har et la-

vere antal tilsluttede forbrugere end 100.000. Ministeren vil i denne 

sammenhæng bl.a. kunne lægge vægt på, hvordan andre EU-lande gen-

nemfører eldirektivet. 

 

Med stk. 4 foreslås det, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte 

nærmere regler med henblik på at sikre, at ledelsen i en net-, transmissi-

ons- eller systemansvarlig virksomhed kan handle uafhængigt af er-

hvervsmæssige interesser. Bestemmelsen tager højde for den situation, at 

der måtte vise sig behov for yderligere regler om uafhængighed i lyset af 

eldirektivets krav til virksomhedernes uafhængighed, herunder artikel 

10, stk. 2, litra b, og artikel 15, stk. 2, litra b.” 

 

[…] 

 

Energistyrelsens udtalelse: 

Netvirksomheder skal i medfør af elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, udpege en 

uafhængig overvågningsansvarlig. Den overvågningssansvarlige skal kon-

trollere, om det program for intern overvågning, som netvirksomheden skal 

opstille efter § 20 a, stk. 1, bliver efterlevet.  

Sigtet med programmet for intern overvågning er at undgå, at netselskabet 

videregiver forretningsmæssigt følsomme oplysninger til koncernforbundne 

selskaber (f.eks. elhandelsselskaber), eller på anden måde udfører handlin-

ger, der er diskriminerende over for andre selskaber. 

 

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med elforsyningslovens § 45, der sam-

men med bl.a. § 20 a implementerer EU´s regler om retlig og funktionel ad-

skillelse mellem monopolvirksomhed og kommerciel virksomhed.  

 

Mindre netselskaber, dvs. netselskaber med færre end 100.000 tilsluttede 

brugere på koncernniveau er i medfør af elforsyningslovens § 45, stk. 3, ikke 

omfattet af habilitetskravet i forhold til § 45.  

 

Danmark har i forbindelse med implementering af eldirektivets bestemmelser 

om funktionel og selskabsretlig adskillelse af netvirksomheder og kommerci-

elle virksomheder, valgt ikke at undtage mindre netvirksomheder fra kravet 

om overvågningsprogram, herunder kravet om uafhængig overvågningsan-
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svarlig. Forpligtelsen til at opstille et overvågningsprogram, der beskriver 

netvirksomhedens tiltag for at hindre diskriminerende adfærd, har bl.a. til 

formål at beskytte forbrugerne. Forbrugere, der er tilsluttet nettet hos mindre 

netvirksomheder anses for lige så beskyttelsesværdige, som forbrugere der er 

tilsluttet nettet hos større netvirksomheder, hvilket er baggrunden for, at også 

mindre netvirksomheder skal have et overvågningsprogram samt en uaf-

hængig overvågningsansvarlig.   

 

Kravet om uafhængighed for den overvågningssansvarlige gælder dermed i 

medfør af elforsyningsloven, selv om der er tale om et selskab, der ikke er un-

derlagt habilitetskrav i medfør af elforsyningslovens § 45, stk. 3, dvs. hvor le-

delsen godt kan være ansat i både en netvirksomhed og i en elhandelsvirk-

somhed. 

 

Efter ordlyden af elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, indebærer kravet om uaf-

hængighed, at vedkommende ikke må have nogen stilling, noget ansvar eller 

noget forretningsforhold i eller med eventuelle tilknyttede og associerede 

virksomheder samt i eller med virksomheder, der kontrolleres af samme virk-

somhedsdeltagere.  

 

Spørgsmålet er, om en overvågningsansvarlig kan siges at opfylde kravet til 

uafhængighed, hvis denne refererer til en person, der er direktør for ikke blot 

netvirksomheden, men også en elhandelsvirksomhed, som er tilknyttet eller 

associeret med netvirksomheden eller er kontrolleret af samme virksomheds-

deltagere, selv om den ledelsesmæssige konstruktion er i overensstemmelse 

med elforsyningslovens § 45, såfremt netvirksomheden har mindre end 

100.000 kunder. Styrelsen lægger til grund, at det betyder, at vedkommende 

er underlagt instruktionsbeføjelse fra direktøren. 

 

Hvorvidt den overvågningsansvarlige opfylder kravet til uafhængighed efter § 

20 a, stk. 2, skal efter styrelsens opfattelse vurderes uafhængigt af § 45.  

 

Der er ikke taget stilling til spørgsmålet i lovteksten, direktiv eller i forarbej-

derne til bestemmelsen. Der foreligger heller ikke, så vidt det er Energistyrel-

sen bekendt, praksis på området, hvor problemstillingen er belyst.  

 

Det må derfor bero på en konkret vurdering af den stilling, interesse eller for-

retningsforhold, som den overvågningsansvarlige må formodes at have i den 

koncernforbundne elhandelsvirksomhed, i og med vedkommende er underlagt 

instruktionsbeføjelse fra en person, der også er direktør i denne elhandels-

virksomhed.  

 

Den overvågningsansvarliges uafhængighed er central for varetagelsen af 

opgaverne med at overvåge relationen mellem netvirksomheden og øvrige 

selskaber. Det er ligeledes efter styrelsens opfattelse centralt for uafhængig-

heden, at vedkommende ikke er underlagt instruktionsbeføjelse fra tilknyttede 

og associerede virksomheder samt virksomheder, der kontrolleres af samme 
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virksomhedsdeltagere, men alene varetager sin stilling mv. i netvirksomhe-

derne. Dette for at undgå interessekonflikter eller loyalitetsproblematikker.  

 

Det er således efter styrelsens vurdering ikke i overensstemmelse med elfor-

syningslovens § 20 a, stk. 2, at den overvågningsansvarlige er underlagt in-

struktion fra en person, der er direktør både i netvirksomheden og i den kon-

cernforbundne elhandelsvirksomhed. 

 

Det bemærkes, at overvågningsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, ikke anses for re-

levant i denne forbindelse, da den ikke bidrager til fortolkning af spørgsmålet 

om uafhængighed.”  

16. Bestemmelsen om det interne overvågningsprogram i elforsyningslovens § 20 

a, stk. 1, blev indført ved lov nr. 494 af 09. juni 2004 om ændring af lov om elfor-

syning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. Ved samme lov blev 

de generelle regler om habilitet i § 45 med den nugældende affattelse indført.  

17. Reglerne om den uafhængige overvågningsansvarlige i elforsyningslovens § 

20 a, stk. 2, blev indført ved lov nr. 466 af 18. maj 2011 om ændring af lov om 

elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energi-

net.dk og lov om fremme af vedvarende energi. 

 

HØRING 

18. Sagen har været sendt i høring hos Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Ran-

ders El-net A/S. På vegne af netselskaberne har Dansk Energi fremkommet med 

følgende udtalelse: 

”[…]  

Dansk Energis vurdering 

Dansk Energi kan ikke finde støtte i lovgivningen for de overvejelser, som se-

kretariatet for Energitilsynet gør sig. 

 

Vores vurdering er, at uafhængighedskravene i elforsyningslovens § 20 a, stk. 

2, har betydning for udpegningen af den person, der skal være den uafhængi-

ge overvågningsansvarlige for et netselskab. 

Vi mener ikke, at denne bestemmelse kan fortolkes udvidende, så den ud-

strækkes til at have et bredere sigte og også få betydning for udpegning af di-

rektøren for et netselskab. Vi er for så vidt enige i, at direktøren for et netsel-

skab har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for intern overvågning – 

ligesom at direktøren har det overordnede ansvar for den øvrige drift og le-

delse af netselskabet. Vi mener blot ikke, at der af § 20 a, stk. 2, kan udledes 

uafhængighedskrav til direktøren. 
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Vores vurdering støttes også af, at den overvågningsansvarlige er tillagt kla-

geadgang til Energitilsynet, hvis den overvågningsansvarlige ikke får stillet 

alle nødvendige oplysninger til rådighed fra bl.a. netvirksomheden selv, jf. 

bekendtgørelse om intern overvågning § 3. I forhold til denne bestemmelse vil 

det være meningsløst, hvis direktøren for netselskabet skulle være omfattet af 

en klageadgang over ikke at få adgang til de nødvendige oplysninger fra det 

selskab, som direktøren selv er øverste leder for. 

Til understøttelse af vurderingen kan også nævnes, at kravene til habilitet i 

ledelsen af et netselskab, jf. elforsyningslovens § 45, ikke gælder i koncerner, 

hvor netselskaberne har færre end 100.000 tilsluttede kunder. Efter § 45 er 

det tilladt for et netselskab under den lovfastsatte grænse for antal kunder, at 

der er personsammenfald mellem direktøren i et netselskab og direktøren i en 

koncernforbundet elhandler. Det kan aldrig have været hensigten med elfor-

syningsloven, at § 45 og § 20 a, stk. 2, skulle have et direkte modstridende 

indhold. Det er også imod lovens hensigt, hvis en myndighed kan lave en ud-

vidende fortolkning af § 20 a, stk. 2, og netop denne udvidende fortolkning 

gør undtagelsen i § 45, stk. 3, illusorisk. 

Hvis ministeren ønskede en større uafhængighed i netselskabers ledelse, har 

ministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler efter § 45. Ministeren er 

både tillagt hjemmel til at nedsætte grænsen på 100.000 kunder og til at fast-

sætte yderlige regler med henblik på at sikre, at ledelsen i en netvirksomhed 

kan handle uafhængigt af erhvervsmæssige interesser. Denne hjem-

melsmulighed taler også for, at det aldrig har været hensigten, at § 20 a, stk. 

2, skulle udstrækkes til at have betydning for ledelsen i et netselskab og denne 

ledelses uafhængighed. 

Dansk Energi bekendt er der ikke truffet afgørelser, som giver udtryk for den 

forståelse, som sekretariatet for Energitilsynet nu overvejer. De afgørelser, 

som Dansk Energi er bekendt med, omhandler den person, som udpeges som 

uafhængig overvågningsansvarlig. 

På denne baggrund mener vi, at der er tale om et nyt og principielt spørgs-

mål, hvis sekretariatet for Energitilsynet når frem til, at der kan udledes krav 

til en direktørs uafhængighed ud fra bestemmelsen i § 20 a, stk. 2. 

Dansk Energis øvrige argumenter 

Selve bestemmelsen i elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, handler om, at et net-

selskab skal udpege en uafhængig overvågningsansvarlig. Ud fra ordlyden 

har bestemmelsen sigte på at udpege én (person eller virksomhed), der skal 

være ansvarlig for at overvåge, at netselskabet overholder forpligtelserne. 

Der er ikke noget i ordlyden, der giver indtryk af, at bestemmelsen har et 

bredere sigte i forhold til netselskabets ledelse. 

 

Lovbemærkningerne til § 20 a, stk. 2, drejer sig alene om den person, der ud-

peges som den overvågningsansvarlige. Der er intet, der tyder på, at der har 

været en bredere hensigt med bestemmelsen, og at den skulle have en betyd-
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ning for ledelsen, heller ikke for den leder, der har det direkte ansvar for in-

tern overvågning. 

I lovbemærkningerne fremgår fx: 

”Bestemmelsen gennemfører artikel 26, stk. 2, litra d, i eldirekti-

vet….Den overvågnings-ansvarlige kan således godt være ansat af 

transmissions- eller netvirksomheden. Med undtagelse af de i stk. 3 

nævnte situationer, må den overvågningsansvarlige imidlertid ikke 

have nogen stilling, noget ansvar, nogle interesser eller noget forret-

ningsforhold i eller med de virksomheder, som er nævnt i stk. 2, ud-

over den pågældende transmissions- eller netvirksomhed.” 

Høringsnotatet til den lovændring, der indførte krav om en uafhængig over-

vågningsansvarlig, indeholder også detaljer om kravene til den overvåg-

ningsansvarlige. Heller ikke i høringsnotatet er der noget, der tyder på, at det 

har været hensigten at regulere noget som helst andet end den person, der 

udpeges som den uafhængige overvågningsansvarlige, og som har ansvar for 

kontrol med intern overvågning. 

I høringsnotatet fremgår fx: 

”Den overvågningsansvarliges rolle består bl.a. i at sikre og kontrol-

lere overholdelsen af en virksomheds overvågningsprogram….Sikring 

og kontrol af overholdelsen af disse tiltag indebærer, at den overvåg-

ningsansvarlige overvåger relationerne mellem den overvåg-

ningspligtige virksomhed og andre selskaber og sikrer, at disse er i 

overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.” 

Elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, er implementering af eldirektivets artikel 

26, stk. 4, litra d, som har følgende ordlyd: 

”Den person eller det organ, der har ansvaret for kontrollen med 

overvågningsprogrammet, den overvågningsansvarlige for distribu-

tionssystemoperatøren, forelægger en årsrapport med en beskrivel-

se af de trufne foranstaltninger for den i artikel 35, stk. 1, om-

handlede regulerende myndighed, og denne årsrapport offentliggø-

res. Den overvågningsansvarlige for distributionssystemoperatøren 

er fuldt uafhængig og har til varetagelse af sin opgave adgang til 

alle nødvendige oplysninger hos distributionssystemoperatøren og 

eventuelle tilknyttede virksomheder.” 

Bestemmelsen handler om den person/organ, som gøres ansvarlig for kon-

trollen med overvågningsprogrammet. Der er ikke noget i bestemmelsen, der 

giver indtryk af, at der med den ”overvågningsansvarlige for distributionssy-

stemoperatøren” har ment enhver med et ledelsesmæssigt ansvar i forhold til 

intern overvågning. 
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Eldirektivets krav i artikel 26, stk. 4, litra d, er nærmere beskrevet i EU litte-

ratur, hvorfra følgende tekst kommer: 

”So as to strengthen the monitoring of the proper implementation of 

functional unbundling rules, the Third Package creates an obliga-

tion for the DSO to appoint a compliance officer which is a person 

or body (possibly a certification company) responsible for monitor-

ing the compliance programme. The Directive further clarifies that 

the compliance officer of the distribution system operator has to be 

fully independent and have access to all necessary information of 

the distribution system operator and any affiliated undertaking to 

fulfil his task….” 

Sammenfattende er der ingen steder i lovtekst, lovbemærkninger, høringsno-

tat, EU-regler eller øvrige fortolkningsbidrag, hvor der er en indikation af, at 

det har været hensigten med kravet om udpegning af en intern overvågnings-

ansvarlig, at dette skulle have nogen afledt effekt på ledelsen i netselskabet. 

Det er reguleret i andre bestemmelser i såvel elforsyningsloven som eldirekti-

vet. 

En uafhængig overvågningsansvarlig svarer blot til den engelske oversættel-

se: compliance officer, og er udtryk for den person, som er ansvarlig for at 

følge, overvåge og kontrollere, at de pågældende forpligtelser overholdes.” 

 

RETSGRUNDLAG 

19. Retsgrundlaget er vedlagt som bilag, hvortil der henvises.  

 

BEGRUNDELSE 

20. Sagen vedrører spørgsmålet om den overvågningsansvarlige, der er ansat i 

netselskaberne Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net A/S, kan anses 

for uafhængig, når denne er underordnet direktøren i de pågældende netselskaber, 

der også er direktør i det koncernforbundne elhandelsselskab Midtjysk Elhandel 

A/S. 

21. Det fremgår af elforsyningslovens § 20 a, stk. 1, at netvirksomheder skal op-

stille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedernes tiltag for 

at forhindre diskriminerende adfærd. Herudover skal netvirksomheder dels sik-

re, at programmet for intern overvågning bliver overholdt dels, at det bliver kon-

trolleret på en passende måde. Af elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, fremgår det, at 

netvirksomheder skal udpege en overvågningsansvarlig, som er uafhængig. Bort-

set fra tilknytning til andre netselskaber eller naturgasdistributionsselskaber må 

den uafhængige overvågningsansvarlige ikke have nogen stilling, noget ansvar, 

nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med eventuelle tilknyttede 
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og associerede virksomheder samt i eller med virksomheder, der kontrolleres af 

samme virksomhedsdeltagere. Det fremgår heraf, at den overvågningsansvarlige 

skal være uafhængig af - ikke blot koncernforbundne virksomheder, herunder det 

koncernforbundne elhandelsselskab – men også af tilknyttede og associerede virk-

somheder.  

22. Elforsyningslovens § 20 a, stk. 1, blev indført ved lov nr. 494 af 9. juni 2004. 

Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at formålet med 

bestemmelsen bl.a. er sikring af uafhængighed i den overordnede infrastruktur. 

Herudover fremgår det bl.a., at samtlige netvirksomheder skal udarbejde et pro-

gram for intern overvågning, som skal sikre, at diskriminering ikke finder sted. 

23. Af de specielle bemærkninger til § 20 a i ændringsloven fremgår bl.a., at be-

stemmelsen skal medvirke til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktivite-

ter og kommercielle aktiviteter, at netvirksomheder skal opstille et program for 

intern overvågning, som beskriver netvirksomhedens tiltag for at sikre, at den ikke 

diskriminerer mellem virksomheder, som netvirksomheden har en ejermæssig 

relation til, herunder elhandelsvirksomheder. Yderligere fremgår det, at netvirk-

somheden skal sikre, at overholdelsen af programmet bliver kontrolleret på en 

passende måde, og at den person eller det organ i den bevillingspligtige virksom-

hed, som har ansvaret for kontrollen med programmet for intern overvågning, skal 

anmelde årsberetningen til Energitilsynet. 

24. Som det fremgår af ovenstående almindelige bemærkninger til ændringsloven 

blev det interne overvågningsprogram indført samtidig med indførelsen af uaf-

hængighedskravet.  

25. Reglerne om den uafhængige overvågningsansvarlige i elforsyningslovens § 

20 a, stk. 2, blev indført ved lov nr. 466 af 18. maj 2011. 

26. Af de specielle bemærkninger til § 20 a, stk. 2, i ændringsloven fremgår det, at 

bestemmelsen gennemfører eldirektivets artikel 26, stk. 2, litra d, der omhandler 

netvirksomheders overvågningsprogrammer, herunder forpligtelsen til at have en 

uafhængig overvågningsansvarlig. Videre fremgår det bl.a., at uafhængighedskra-

vet ikke nødvendigvis forudsætter, at der udpeges en ekstern overvågningsansvar-

lig. Den overvågningsansvarlige kan således godt være ansat af netvirksomheden.  

27. Uafhængighedskravet for den overvågningsansvarlige er således af afgørende 

betydning i beskrivelsen af den overvågningsansvarliges rolle, som den der skal 

overvåge, at reglerne for det interne overvågningsprogram bliver overholdt. Uaf-

hængighedskravet for den overvågningsansvarlige skal også forstås bredt. Dette 

indebærer, at den overvågningsansvarlige, bortset fra tilknytning til andre nets-

elskaber eller naturgasdistributionsselskaber - ikke må have nogen stilling, noget 

ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med eventuelle til-

knyttede og associerede virksomheder samt i eller med virksomheder, der kontrol-

leres af samme virksomhedsdeltagere. En forudsætning for, at uafhængighedskra-

vet for den overvågningsansvarlige kan have sin fulde virkning, er at der mellem 

et netselskab og eksempelvis et koncernforbundet elhandelsselskab ikke må være 
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en relation af en sådan karakter, at det kan have en negativ indvirkning på den 

overvågningsansvarliges uafhængighed. Denne betragtning finder støtte i de speci-

elle bemærkninger til § 20 a. Her fremgår det nemlig, at bestemmelsen skal med-

virke til at sikre en reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle 

aktiviteter. Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at en reel adskillelse 

mellem selskaber med monopolaktiviteter og selskaber med kommercielle aktivi-

teter må betyde, at der ikke må være noget forhold - hverken potentielt eller aktu-

elt - der kan skabe tvivl om, at uafhængighedskravet for den overvågningsansvar-

lige er overholdt. Dette er ikke mindst væsentligt, når der gives netselskaber mu-

lighed for at lade en ansat være den overvågningsansvarlige. 

28. Af eldirektivets artikel 26, stk. 4, fremgår det, at medlemsstaterne kan be-

stemme at undtage netselskaber, der enten alene eller sammen med andre netvirk-

somheder har færre end 100.000 kunder, jf. elforsyningslovens § 45, stk. 3, fra at 

være omfattet af elforsyningslovens § 20 a, stk. 1, og 2.  

29. Elforsyningslovens § 45 med den nugældende affattelse blev indført ved lov 

nr. 494 af 09. juni 2004 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsy-

ning og lov om varmeforsyning. 

30. Af de almindelige bemærkninger til lov nr. 494 af 9. juni 2004. fremgår det, 

at for at hindre at krydssubsidiering mellem monopol- og konkurrenceudsatte akti-

viteter finder sted, stiller elforsyningsloven krav om selskabsmæssig adskillelse 

mellem monopol og kommercielle aktiviteter. I lovforslaget bliver kravene til ad-

skillelse mellem bl.a. distribution på den ene side og produktion og handel på den 

anden side skærpet yderligere. Der må ikke være ledelsesmæssigt sammenfald 

mellem monopolvirksomhederne og de konkurrenceudsatte virksomheder. Dette 

gælder ikke elnetselskaber med mindre end 100.000 kunder. Derudover skal samt-

lige elnetvirksomheder udarbejde et program for intern overvågning, som skal 

sikre, at diskriminering ikke finder sted.    

31. Af de specielle bemærkninger til § 45 i ændringsloven fremgår det bl.a., at de 

foreslåede ændringer af § 45 skal sikre, at alle monopolaktiviteter, det vil sige 

netaktiviteter (og transmissions- og systemansvarsaktiviteter), drives uafhængigt 

af kommercielle interesser i overensstemmelse med direktivets krav. For at sikre 

uafhængigheden foreslås det for det første med § 45, stk. 1, at den daglige ledelse i 

net-, transmissions- og systemansvarlige virksomheder ikke må indgå hverken i 

den daglige ledelse eller i bestyrelsen for en elproduktions- eller elhandelsvirk-

somhed eller virksomheder, som ejer de kommercielle virksomheder direkte eller 

indirekte, medmindre der er tale om kollektive elforsyningsvirksomheder. Kravene 

i stk. 1, og 2, er mere byrdefulde for små virksomheder end for store virksomhe-

der. Med eldirektivet er der derfor mulighed for at undtage netvirksomheder med 

under 100.000 forbrugere fra kravene. Det foreslås i stk. 3, at netvirksomheder 

med under 100.000 forbrugere undtages fra kravene i stk. 1 og 2.      

32. Energitilsynet er enigt med Dansk Energi i, at det ikke er forbudt for netselsk-

aber med færre end 100.000 kunder at have den samme direktør med et koncern-

forbundet elhandelsselskab.  Elforsyningslovens § 45, stk. 3, skal imidlertid i den-
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ne sag ses i sammenhæng med reglerne om netselskabernes pligt til at opstille et 

internt overvågningsprogram og pligten til at have en uafhængig overvågningsan-

svarlig, der skal være uafhængig af blandt andet det koncernforbundne elhandels-

selskab.  

33. Det er Energitilsynets vurdering, at det hverken af ordlyden af elforsyningslo-

vens § 20 a og § 45 eller af forarbejderne hertil kan udledes, at netselskaber, der 

enten alene eller sammen med andre netvirksomheder har færre end 100.000 kun-

der, er undtaget fra reglerne om hhv. pligt til at opstille et internt overvågnings-

program og pligt til at have en uafhængig overvågningsansvarlig, hvor uafhængig-

hedskravet skal fortolkes i udvidende retning. Der er ikke andre bestemmelser i 

elforsyningsloven, der undtager de små netselskaber fra disse regler, som eldirek-

tivets artikel 26, stk. 4, giver mulighed for.  

34. Spørgsmålet om den overvågningsansvarlige kan anses for at opfylde uaf-

hængighedskravet i elforsyningslovens § 20 a, stk. 2, må herefter vurderes på bag-

grund af den stilling, interesser og forretningsforbindelser, som den overvågnings-

ansvarlige har, i kraft af at han er underordnet direktøren i netselskaberne, og om 

der kan knyttes en væsentlig sammenhæng mellem dette forhold og den overvåg-

ningsansvarliges forhold til direktøren i det koncernforbundne elhandelsselskab 

Midtjysk Elhandel A/S.  

35. Den overvågningsansvarlige er ansættelsesretligt underordnet direktøren i 

netselskaberne Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net A/S. Heri lig-

ger, at han er underlagt instruktionsbeføjelser fra direktøren og på linje hermed er 

forpligtet til at være loyal over for direktøren i netselskaberne. Det betyder, at den 

overvågningsansvarlige er forpligtet til at handle i overensstemmelse med de for-

retning-/og arbejdsmæssige interesser, som direktøren i netselskaberne er forplig-

tet til at påtage sig for at varetage driften i netselskabet på bedst mulig vis.  

36. På samme måde skal direktøren i det koncernforbundne elhandelsvirksomhed 

varetage elhandelsselskabets forretningsmæssige interesser bedst mulig. I en situa-

tion hvor den overvågningsansvarlige er underordnet den samme person, der på 

samme tid er pålagt at varetage driften i et monopolselskab og et kommercielt 

styret elhandelsselskab, vil der som følge af personsammenfaldet være fare for, at 

den overvågningsansvarliges uafhængighed blive påvirket i negativ retning. Den 

overvågningsansvarliges opgave er at forhindre, at netselskaberne favoriserer kon-

cernforbundne selskaber, herunder elhandelsselskabet. Personsammenfaldet mel-

lem direktøren i netselskaberne og direktøren i elhandelsselskabet giver anledning 

til en formodning for, at det vil vanskeliggøre eller umuliggøre den overvågnings-

ansvarliges varetagelse af sin overvågningsopgave i overensstemmelse med lovens 

regler. At den overvågningsansvarlige er i en personlig ansættelsesmæssig relation 

til direktøren forstærker risikoen for manglende uafhængighed i forhold til f.eks. 

en ekstern overvågningsansvarlig, som vil have et kunde-/leverandørforhold til 

netselskabets direktør.    

37. Energistyrelsens vejledende udtalelse er i overensstemmelse hermed. 
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38. På grundlag af ovenstående betragtninger er det Energitilsynets vurdering, at 

der er grundlag for at konkludere, at det er uforeneligt med elforsyningslovens § 

20 a, stk. 2, at den overvågningsansvarlige, der er ansat i netselskaberne Verdo 

Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net A/S, er underordnet en person, der 

på samme tid er direktør i de pågældende monopolselskaber og direktør i det kon-

cernforbundne kommercielt styrede elhandelsselskab Midtjysk Elhandel A/S. Som 

følge heraf kan Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net A/S ikke have 

en person, der er direktør både i netselskaberne og det koncernforbundne elhan-

delsselskab samtidig med, at den overvågningsansvarlige er underordnet direktø-

ren i netselskaberne, som ansat. 

39. Energitilsynet påbyder herefter i medfør af elforsyningslovens § 85 d, stk. 1, at 

Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net A/S skal bringe det retsstridi-

ge forhold i overensstemmelse med elforsyningslovens § 20 a, stk. 2. Det kan ske 

enten ved, at direktøren alene er direktør for netselskaberne eller at den overvåg-

ningsansvarlige er koncernekstern aktør. En koncernekstern aktør som overvåg-

ningsansvarlig vil som udgangspunkt ikke på samme måde som en intern være 

underlagt instruktionsbeføjelse for netselskabets direktør og vil ikke på samme 

måde være personligt afhængig af denne relation.  

40. Det er også i forarbejderne til elforsyningsloven forudsat, at den overvåg-

ningsansvarlige ikke nødvendigvis behøver at være ansat i netselskabet. En kon-

cernekstern aktør kan f. eks. være en revisor fra et revisionsselskab eller en advo-

kat fra et advokatfirma. Revisorer er omfattet af et lovkrav om, at de skal være 

uafhængige af den virksomhed, som opgaven vedrører. Advokater er omfattet af et 

lovkrav om, at de skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Over-

trældelse af reglerne om uafhængighed hhv. god advokatskik vil medføre straffe-

retlige konsekvenser for både revisorer og advokater. Lovkravet om uafhængighed 

for revisorer og lovkravet om god advokatskik for advokater har til formål at sikre 

en uafhængighed hos den koncerneksterne aktør, der må anses for at opfylde uaf-

hængighedskravet for den overvågningsansvarlige i elforsyningsloven. 

41. Samtidig vurderes det, at det ikke i væsentlig grad vil være administrativt eller 

omkostningsmæssigt byrdefuldt for de relevante netselskaber at have en ekstern 

overvågningsansvarlig i stedet for en intern. 

 


