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Vejledning til årsberetning om intern overvågning på 
elområdet 

Årsberetningen om intern overvågning skal ifølge bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 indeholde 
en beskrivelse af programmet, en beskrivelse af programmets gennemførelse og en beskrivelse af 
den foretagne kontrol af programmet. 
 
Årsberetningen skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet senest den 1. juni i det følgende 
kalenderår.    
 
Det overordnede formål med årsberetning om intern overvågning er at dokumentere, at netselskabet 
overholder de tiltag og procedurer, der er beskrevet i netselskabets interne overvågningsprogram 
(IO-program).    
 
Energitilsynet har til opgave at føre tilsyn med de årsberetninger om intern overvågning, som 
netselskaberne indsender hvert år senest den 1. juni.    
 
På grundlag af de hidtidige erfaringer med selskabernes årsberetninger om intern overvågning finder 
Energitilsynet det hensigtsmæssigt at udsende en vejledning herom. Sigtet er at gøre det nemmere for 
netselskaberne at udarbejde årsberetningen. Hvis vejledningen følges systematisk vil netselskabet få 
beskrevet netselskabets gennemførelse og kontrol af IO-programmet, og endvidere få fokus på 
ændringerne gennem året og hvad kontrollen har vist.    
 
I nedenstående gennemgang er det taget udgangspunkt i de ni punkter, der fremgår af IO-
bekendtgørelsen, og vejledningen følger derfor for overskuelighedens skyld nummereringen i denne.  
Yderligere er der indført et punkt 0, som følger af IO-bekendtgørelsens § 5.   
 
For hvert af punkterne er der indledningsvis en kort gennemgang af nogle af de punkter, som 
Energitilsynets sekretariat har erfaring for, at netselskaberne ikke omtaler i årsberetningen, eller som 
der vurderes at være væsentlige i gennemgangen af årsberetningen.   
 
Sætningerne i nedenstående bokse er krav, der generelt skal beskrives i netselskabets udarbejdelse af 
årsberetningen. For de fleste af boksene er der en tilhørende forklaring med enten krav eller 
eksempler. Kravene skal så vidt muligt beskrives i årsberetningen. Der vil dog være stor forskel på 
det enkelte netselskab, hvorfor nogle krav ikke vil være relevante at beskrive. Eksemplerne skal i høj 
grad betragtes som en forklaring på hvad der er underforstået for det enkelte punkt. 
 
  



0. Gennemførsel og kontrol af IO-program 
Af IO-bekendtgørelsen fremgår det, at årsberetningen skal indeholde en beskrivelse af IO-
programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol. Det er i denne forbindelse ikke 
tilstrækkeligt, at netselskabet orienterer om, at selskabet har foretaget en sådan kontrol. Kontrollen 
skal dokumenteres og udfaldet beskrives. 
 

Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet. 

Her beskrives:  
 Foretagne ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning 
 Hvem der er IO-ansvarlig medarbejder, hvilken stilling har vedkommende 
 Hvor mange medarbejdere der er i netselskabet.  

 

Det skal dokumenteres, at IO-programmet er gennemført 
Netselskabet skal sikre, at IO-programmet er implementeret i selskabet bl.a. ved at: 
 Fremlægge dokumentation for afholdte interne IO-møder, kurser mm. i form af dato, 

mødereferat eller lign. 
 Medarbejdererklæringer, herunder: 
 Angive hvor mange medarbejdere i koncernen der har underskrevet, fordelt på afdelinger 
 Angive hvor mange nye medarbejdere der har underskrevet 
 Angive hvor mange rokerede medarbejdere der har underskrevet. 

 

Det skal dokumenteres, at der er gennemført en passende kontrol af IO-programmet 
Netselskabet skal sikre dokumentation for, at der er gennemført en passende kontrol af IO-
programmet f.eks. ved:  
 

 Gennemgang af intern audit i form af dato, mødereferat eller lign. 
 Gennemgang af ekstern audit i form af dato, mødereferat eller lign. 
 Tilbagemelding fra revisor 
 Tilbagemelding fra intern kontrolgruppe for intern overvågning.  

 
Såfremt det ved én eller flere af ovenstående former for dokumentation har vist sig tilfælde af 
diskriminerende adfærd, skal den/de pågældende situation/situationer beskrives. Endvidere skal der 
redegøres for hvilke tiltag eller ændringer der er foretaget i forbindelse hermed. 
 

 

 

  



1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at det er væsentligt at beskrive, hvilke af netselskabets 
funktioner der er outsourcet, dvs. hvorvidt et andet koncerninternt eller koncerneksternt selskab 
udfører en opgave for netselskabet.   
 
Endvidere finder sekretariatet, at det er vigtigt at udførelsen af netselskabets instrukser for både 
modtagelse og behandling samt videregivelse beskrives.  
 

Generel gennemgang af information og ændringer inden for punktet "Forretningsmæssigt 
følsomme oplysninger". 
Her beskrives:  

 Foretagne ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning 
 Foretagne ændringer af it-system, der understøtter håndteringen af  
 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger, herunder f.eks. ændring af password procedure, 

firewall eller lign. 
 Arbejdsfunktioner der er outsourcet 
 Hvis der er modtaget klager i forbindelse med behandling af følsomme oplysninger.  

 
 

Det skal beskrives hvordan instruks om modtagelse og behandling af forretningsmæssigt 
følsomme oplysninger er gennemført. 
Netselskabet skal beskrive hvordan instruksen i IO-programmet om fortrolig modtagelse og 
behandling af følsomme oplysninger er gennemført. Samtidig ønskes ændringer i instruksen i 
forhold til sidste årsberetning beskrevet. 
 
Yderligere skal ændringer i forbindelse med it-mæssig adskillelse i forhold til fortrolig modtagelse 
og behandling af følsomme oplysninger beskrives. 
 
 
Det skal beskrives hvordan instruks om videregivelse af forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger er gennemført. 
Netselskabet skal beskrive hvordan instruksen i IO-programmet om videregivelse af følsomme 
oplysninger er gennemført. Samtidig ønskes ændringer i instruksen i forhold til sidste årsberetning 
beskrevet. 
 
Yderligere skal ændringer i forbindelse med it-mæssig adskillelse i forhold til videregivelse af 
følsomme oplysninger beskrives. 
 
 
 
  



2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger 
Energitilsynets sekretariat har erfaring for, at selskaberne i deres årsberetninger udelader punktet 
"Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger".  
 

Generel gennemgang af information og ændringer inden for punktet "Forretningsmæssigt 
fordelagtige oplysninger" om selskabets egne aktiviteter. 
Her beskrives:  

 Foretagne ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning 
 Foretagne ændringer af it-system, der understøtter håndteringen af forretningsmæssigt 

fordelagtige oplysninger 
 Arbejdsfunktioner der er outsourcet 
 Hvis der er modtaget klager i forbindelse med behandling af fordelagtige oplysninger. 

 

Det skal beskrives hvordan instruks om videregivelse af forretningsmæssigt fordelagtige 
oplysninger er gennemført. 
Netselskabet skal beskrive, hvordan instruksen i IO-programmet om videregivelse af fordelagtige 
oplysninger er gennemført. Samtidig ønskes ændringer i instruksen i forhold til sidste årsberetning 
beskrevet.  
 
Yderligere skal ændringer i forbindelse med it-mæssig adskillelse i forhold til videregivelse af 
fordelagtige oplysninger beskrives. 
 

3. Adgang til distributionsnettet 
Energitilsynets sekretariat har hæftet sig ved, at redegørelse om punktet "Adgang til 
distributionsnettet" i en del årsberetninger kan være mangelfuld.  
 

Generel gennemgang af information og ændringer inden for punktet "Adgang til 
distributionsnettet". 
Her beskrives:  

 Foretagne ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning 
 Arbejdsfunktioner der er outsourcet 
 Indkomne klager i relation til adgang til distributionsnettet 
 Evt. antallet af større nedbrud på nettet.  

 
 

Det skal beskrives hvordan proceduren for netadgang på ikke-diskriminerende vilkår er fulgt. 

Netselskabet skal beskrive, hvordan proceduren i IO-programmet om at netadgang sker på ikke-
diskriminerende vilkår er fulgt. Er det f.eks. sikret, at netselskabet giver el-leverandørerne 
netadgang på ikke-diskriminerende vilkår?  
 
Er der endvidere ændringer i IO-programmets tiltag om netadgang i forhold til sidste årsberetning?  
 
 



Det skal beskrives hvordan proceduren for vedligeholdelse af nettet på en ikke-
diskriminerende måde er fulgt. 
Netselskabet skal beskrive, hvordan proceduren i IO-programmet om at vedligeholdelse af nettet 
sker på en ikke-diskriminerende måde er fulgt. Er det f.eks. sikret, at der ikke sker diskriminering af 
brugeren i forhold til dennes geografiske beliggenhed, som f.eks. ved nedprioritering med baggrund 
i usaglige hensyn.   
 
Er der endvidere ændringer i IO-programmets tiltag om vedligeholdelse i forhold til sidste 
årsberetning?  
 
 

Det skal beskrives hvordan udbygning af nettet på en ikke-diskriminerende måde er fulgt. 
Netselskabet skal beskrive, hvordan proceduren i IO-programmet om at udbygning af nettet sker på 
en ikke-diskriminerende måde er fulgt. Er det f.eks. sikret, at brugeren ved udbygning af nettet 
bliver tilsluttet inden for en rimelig frist, og at eksisterende brugere får transporteret den mængde 
elektricitet, som de behøver.   
 
Er der endvidere ændringer i IO-programmets tiltag om udbygning i forhold til sidste årsberetning? 
 
 

Det skal beskrives hvordan tilslutning til nettet på en ikke-diskriminerende måde er fulgt. 
Netselskabet skal beskrive, hvordan proceduren i IO-programmet om at tilslutning til nettet sker på 
en ikke-diskriminerende måde er fulgt. Er det f.eks. sikret, at den enkelte bruger ikke bliver 
diskrimineret i forhold til prisen på tilslutning eller hastigheden hvormed brugeren bliver tilsluttet 
nettet. 
   
Er der endvidere ændringer i IO-programmets tiltag om tilslutning i forhold til sidste årsberetning?  
 

 
4. Kundekontakt 
Sekretariatet har i forbindelse med punktet "Kundekontakt" erfaring med, at netselskaberne undlader 
at beskrive hvordan det efterleves, at undgå favorisering af bestemte selskaber mv. i 
kundekontakten.  
 

Generel gennemgang af information og ændringer inden for punktet "Kundekontakt". 
Her beskrives:  

 Foretagne ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning 
 Foretagne væsentlige ændringer af hjemmesiden siden sidste årsberetning 
 Foretagne væsentlige ændringer af skriftligt materiale, der udsendes, herunder f.eks. 

regninger og brevskabelon 
 Liste over brochurer mm. for netselskabet 

 
 



Det skal beskrives hvordan instruksen om at undgå favorisering i kundekontakten er 
gennemført. 
Netselskabet skal beskrive, hvordan instruksen i IO-programmet for at undgå favorisering i 
kundekontakten er gennemført.  
 
Endvidere beskrives i hvilket omfang medarbejderne i kundeservice har modtaget undervisning eller 
lign. om intern overvågning. Dette er væsentligt også ved tilfælde hvor der er fælles kundeservice i 
koncernen eller hvor kundeservice-delen er outsourcet til et koncerneksternt selskab. 
 
 

5. Selskabsmæssig udskillelse 
I forbindelse med punktet "Selskabsmæssig udskillelse" er det væsentligt at dokumentere, at de 
sideordnede aktiviteter overholder 5%-kravet. Endvidere har sekretariatet erfaring for, at flere 
selskaber mangler en klar adskillelse mellem punkterne "Selskabsmæssig udskillelse" og 
"Regnskabsmæssig adskillelse".  
 

Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet "Selskabsmæssig 
udskillelse". 

Her beskrives:  
 Foretagne ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning 
 Hvilke sideordnede aktiviteter der er i selskabet? 

 
 

Det skal dokumenteres, at 5%-kravet om selskabsmæssig udskillelse overholdes. 

Overholdelse af 5%-kravet kan dokumenteres ved f.eks. at angive hvor stor en procentdel den 
samlede indtægt for hver af de sideordnede aktiviteter udgør af omsætningen i netselskabet. 

 
 

6. Regnskabsmæssig adskillelse 
Sekretariatet konstaterer, at det er væsentligt at netselskaberne beskriver fordelingsnøglerne for 
koncernenhederne, som har fælles indtægter eller omkostninger med netselskabet.  
 

Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet "Regnskabsmæssig 
adskillelse". 

Her beskrives:  
 Foretagne ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning 
 Hvorvidt selskabet har modtaget to bevillinger til hhv. net- og transmissionsselskab. 

 



Ændringer for overholdelse af regnskabsmæssig adskillelse beskrives. 

Dette er kun relevant såfremt der er givet bevilling til både netselskab og transmissionsselskab. I 
tilfælde af dette skal netselskabet beskrive hvorvidt der er sket væsentlige ændringer i kontoplanen 
siden sidste årsberetning. 

 

Ændringer for generel regnskabsmæssig adskillelse i koncernforbundne selskaber beskrives. 

Netselskabet skal beskrive, hvorvidt der har været væsentlige ændringer af selskabets 
fordelingsnøgler siden sidste årsberetning. Ved fordelingsnøgler forstås den anvendte 
omkostningsfordeling mellem netselskab og koncernens øvrige selskaber i forbindelse med 
afregning for fællesfunktioner. 

 

7. Habilitet 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at kun selskaber med over 100.000 tilsluttede forbrugere skal 
opfylde habilitetskravet.  
 

Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet "Habilitet". 
Her beskrives:  

 Foretagne ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning 
 Hvor mange tilsluttede forbrugere netselskabet har 
 Hvor mange tilsluttede forbrugere netselskabet har inkl. evt. selskabsmæssig forbunden 

koncern. 
 
  



 

Det skal dokumenteres, at kravene om habilitet overholdes. 
For at dokumentere, at habilitetskravet overholdes skal et organisationsdiagram for den samlede 
koncern vedlægges.  
 
Der skal endvidere være en liste med:  
 
Navne på direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i:  

 Netselskab 
 Koncernforbundet elproduktionsselskab 
 Koncernforbundet elhandelsselskab 
 Koncernforbundet selskab 

   
Navne på bestyrelsesmedlemmer i: 

 Netselskab 
 Koncernforbundet elproduktionsselskab 
 Koncernforbundet elhandelsselskab 
 Koncernforbundet selskab  

 
Af listerne skal det fremgå, at der ikke er noget overlap mellem:  

 Direktører, vicedirektører, underdirektører og ledende medarbejdere i en net-, transmissions- 
eller systemansvarlig virksomhed og driften eller ledelsen af et koncernforbundet selskab 
eller et koncernforbundet selskab, der direkte eller indirekte ejer disse. 

 Bestyrelsesmedlemmer i net- transmissions- eller systemansvarlig virksomhed og driften 
eller ledelsen af koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsselskab. 

 

 
8. Indgåelse af aftaler 
Energitilsynets sekretariat bemærker, at det er vigtigt at netselskaberne beskriver vilkårene for 
indgåelse af koncerninterne aftaler.  
 

Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet "Indgåelse af aftaler". 

Her beskrives:  
 Foretagne ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning 
 Om der er indgået nye koncerninterne aftaler for netselskabet for det indeværende år 
 Liste over koncerninterne aftaler for netselskabet.  

 
 



Det skal dokumenteres, at netselskabets aftaler med andre selskaber fortsat er indgået på 
markedsbestemte vilkår. 

Dokumentationen kan f.eks. bestå af en beskrivelse af hvor mange koncerninterne aftaler, der har 
været i udbud, eller hvorvidt priserne på markedet har været testet. Endvidere kan det beskrives om 
der foreligger underskrift eller lign. fra uvildig person på at selskabets aftaler er gennemgået inden 
underskrift for hvorvidt aftalerne overholder de markedsbestemte vilkår. 

 
 

Det skal dokumenteres, at aftaler der indgås på markedsbestemte vilkår foreligger skriftligt 
på aftaletidspunktet. 

At aftalerne foreligger skriftligt på aftaletidspunktet kan dokumenteres ved en erklæring herom. 

 
 

9. Prisfastsættelse 
Sekretariatet har erfaring med at netselskaberne udelader at beskrive, hvorvidt det enkelte selskab 
gør brug af Dansk Energi Nets udarbejdede tarifberegningsmodel.   
 

Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet "Prisfastsættelse". 

Her angives:  
 Foretagne ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning 

 

Det skal dokumenteres, at prisfastsættelsen af selskabets ydelser til kunderne sker efter ikke-
diskriminerende kriterier. 

Det beskrives hvorvidt netselskabet benytter Dansk Energi Nets udarbejdede tarifberegningsmodel. 
Såfremt netselskabet ikke følger den udarbejde tarifberegningsmodel, dokumenteres hvordan der 
sikres ikke-diskriminerende adfærd. 

 
 
  



Tjekliste 
I nedenstående er alle boksene i vejledningen samlet i et stort skema.  
 
Skemaet skaber et overblik over de handlingspunkter, der kræves indeholdt i IO-programmet.   
 

0. Gennemførsel og kontrol af IO-program 

A) Generel gennemgang af information og ændringer for selskabet. 
B) Det skal dokumenteres, at IO-programmet er gennemført 
C) Det skal dokumenteres, at der er gennemført en passende kontrol af IO-programmet. 

1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger 

A) Generel gennemgang af information og ændringer inden for punktet "Forretningsmæssigt 
følsomme oplysninger". 

B) Det skal beskrives hvordan instruks om modtagelse og behandling af forretningsmæssigt 
følsomme oplysninger er gennemført. 

C) Det skal beskrives hvordan instruks om videregivelse af forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger er gennemført. 

2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger 

A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet "Forretningsmæssigt 
fordelagtige oplysninger" om selskabets egne aktiviteter. 

B) Det skal beskrives hvordan instruks om videregivelse af forretningsmæssigt fordelagtige 
oplysninger er gennemført. 

3. Adgang til distributionsnettet 

A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet "Adgang til 
distributionsnettet". 

B) Det skal beskrives hvordan proceduren for netadgang på ikke-diskriminerende vilkår er 
fulgt. 

C) Det skal beskrives hvordan proceduren for vedligeholdelse af nettet på en ikke-dis-
kriminerende måde er fulgt. 

D) Det skal beskrives hvordan proceduren for udbygning af nettet på en ikke-diskriminerende 
måde er fulgt. 

E) Det skal beskrives hvordan proceduren for tilslutning til nettet på en ikke-diskriminerende 
måde er fulgt. 

4. Kundekontakt 

A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet "Kundekontakt". 
B) Det skal beskrives hvordan instruksen om favorisering i kundekontakten er gennemført. 

5. Selskabsmæssig udskillelse 

A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet "Selskabsmæssig 
udskillelse". 

B) Det skal dokumenteres at 5%-kravet om selskabsmæssig udskillelse overholdes. 



6. Regnskabsmæssig adskillelse 

A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet "Regnskabsmæssig 
adskillelse". 

B) Ændringer for overholdelse af regnskabsmæssig adskillelse beskrives. 
C) Ændringer for generel regnskabsmæssig adskillelse i koncernforbundne selskaber beskrives. 

7. Habilitet 

A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet "Habilitet". 
B) Det skal dokumenteres, at kravene om habilitet overholdes. 

8. Indgåelse af aftaler 

A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet "Indgåelse af aftaler". 
B) Det skal dokumenteres, at netselskabets aftaler med andre selskaber fortsat er indgået på 

markedsbestemte vilkår. 
C) Det skal dokumenteres, at aftaler der indgås på markedsbestemte vilkår foreligger skriftligt 

på aftaletidspunktet 

9. Prisfastsættelse 

A) Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet "Prisfastsættelse". 
B) Det skal dokumenteres, at prisfastsættelsen af selskabets ydelser til kunderne sker efter ikke-

diskriminerende kriterier. 
 


