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Afgørelse om tilsyn med netvirksom-
hedernes interne overvågningspro-
gram 

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet har i efteråret 2019 gennemført et tilsyn hos Aars-Hornum Net A/S 

vedrørende virksomhedens opfyldelse af krav om tiltag, der skal sikre virksomhedens 

korrekte håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, jf. § 2, stk. 1, nr. 8, i 

bekendtgørelse nr. 933 af 27. juni 2018 om program for intern overvågning for net- og 

transmissionsvirksomheder og Energinet (herefter IO-bekendtgørelsen). 

 

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol af, om netvirk-

somhederne lever op til virksomhedernes forpligtelse i § 20 a, stk. 1, i lov om elforsy-

ning samt §§ 1-3 og 5 i IO-bekendtgørelsen til at udarbejde, gennemføre og kontrollere 

et program for virksomhedens interne overvågning, som beskriver virksomhedernes 

tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, samt udarbejde, offentliggøre og an-

melde til Forsyningstilsynet en årsberetning med en beskrivelse af programmet samt 

kontrollen af dette, jf. § 6 i IO-bekendtgørelsen.   

 

Forsyningstilsynet har i forbindelse med sit tilsyn konstateret, at Aars-Hornum Net A/S 

ikke har udarbejdet et program for intern overvågning i overensstemmelse med § 20 a, 

stk. 1, i lov om elforsyning, der opfylder kravene i §§ 1 og 2 i IO-bekendtgørelsen. 

 

Forsyningstilsynet har endvidere konstateret, at virksomhedens fremsendte årsberet-

ning for året 2018 ikke er i overensstemmelse med kravene i § 5 i IO-bekendtgørelsen.  

 

Forsyningstilsynet påbyder derfor Aars-Hornum Net A/S at udarbejde et internt over-

vågningsprogram for netvirksomheden. Forsyningstilsynet påtaler desuden, at Aars-

Hornum for året 2018 ikke har udarbejdet, offentliggjort og anmeldt til Forsyningstilsy-

net en årsberetning med en redegørelse for programmets gennemførelse for hvert af 

punkterne i programmet, herunder en beskrivelse af ændringer i programmet og den 

foretagne kontrol.  

 

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside i 

medfør af § 78 b i lov om elforsyning. 
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet påbyder Aars-Hornum Net A/S at udarbejde et internt overvågnings-

program for netvirksomheden, der opfylder kravene i §§ 1 og 2 i IO-bekendtgørelsen, 

jf. § 20 a, stk. 1, i lov om elforsyning, § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.  

 

Forsyningstilsynet påtaler desuden, at Aars-Hornum Net A/S for året 2018 ikke har ud-

arbejdet, offentliggjort og anmeldt til Forsyningstilsynet en årsberetning med beskri-

velse af programmet samt en redegørelse for programmets gennemførelse for hvert af 

punkterne i programmet, herunder en beskrivelse af ændringer i programmet og den 

foretagne kontrol, jf. § 5 i IO- bekendtgørelsen, jf. § 20 a, stk. 1, i lov om elforsyning, jf. 

§ 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning.  

 
Dokumentation til opfyldelse af påbuddet skal være Forsyningstilsynet i hænde senest 
den 1. juli 2020. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet har i efteråret 2019 gennemført et tilsyn hos Aars-Hornum Net A/S 

vedrørende virksomhedens opfyldelse af krav om tiltag, der skal sikre virksomhedens 

korrekte håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, jf. § 2, stk. 1, nr. 8, i 

IO-bekendtgørelsen. 

 

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol af, om netvirk-

somhederne lever op til virksomhedernes forpligtelse i § 20 a, stk. 1, i lov om elforsy-

ning samt §§ 1-3 og 5 i IO-bekendtgørelsen til at udarbejde, gennemføre og kontrollere 

et program for virksomhedens interne overvågning, som beskriver virksomhedernes 

tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, samt udarbejde, offentliggøre og an-

melde til Forsyningstilsynet en årsberetning med en beskrivelse af programmet samt 

kontrollen af dette, jf. § 6 i IO-bekendtgørelsen.   

 

Det interne overvågningsprogram skal som minimum beskrive de tiltag, der skal sikre, 

at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som virksomheden modtager under udø-

velsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jf. § 84, stk. 8, og 84 a, stk. 1, i lov om 

elforsyning, og såfremt sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker på en ikke-

diskriminerende måde. Netvirksomhedernes interne overvågningsprogram skal endvi-

dere beskrive, hvilke oplysninger, der skal behandles fortroligt, samt de procedurer, 

der gælder for virksomhedens modtagelse og behandling af disse oplysninger, jf. § 2, 

stk. 1, nr. 8, i IO-bekendtgørelsen.  

 

I brev af 28. juni 2019 anmodede Forsyningstilsynet Aars Hornum Net A/S om at frem-

sende følgende materiale: 

 

- dokumentation for netvirksomhedens tiltag, der skal sikre, at forretningsmæs-

sigt følsomme oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af 

sin virksomhed, behandles fortroligt, og 
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- dokumentation for, at såfremt sådanne forretningsmæssigt følsomme oplys-

ninger kan videregives, at dette sker på en ikkediskriminerende måde.  

 

Ved mail af 11. juli 2019 fremsendte netvirksomheden dokumenterne ”Svar på stik-

prøve ang IO af 26.06.2019” og ”Aftale underskrevet af Verdo”. Aars-Hornum A/S oply-

ste samtidig, at netvirksomheden i forbindelse med persondataforordningens ikrafttræ-

den havde indgået en aftale med Verdo A/S om at gennemføre et complianceprojekt 

med henblik på at kunne overholde forordningens bestemmelser. Denne aftale var 

vedhæftet i mailen som ”Aftale underskrevet af Verdo”. Endvidere fremgik det af net-

virksomhedens besvarelse, at der ”ved nyansættelser gennemgås vores dokument for 

intern overvågning, samtidig med at medarbejderen instrueres i, hvad ikke diskrimine-

rende adfærd er.” 

 

Forsyningstilsynet gennemgik det af Aars-Hornum Net A/S fremsendte materiale, og 

kunne konstatere, at netvirksomheden ikke havde fremsendt et program for intern 

overvågning.  

 

Forsyningstilsynet kontaktede herefter Aars-Hornum Net A/S ved mail den 23. oktober 

2019 og efterspurgte netvirksomhedens interne overvågningsprogram. Aars-Hornum 

Net A/S fremsendte ved mail den 23. oktober 2019 netvirksomhedens årsrapport om 

intern overvågning 2018. 

 

Forsyningstilsynet konstaterede, at det fremsendte dokument var det samme doku-

ment, som netvirksomheden tidligere den 6. juni 2019 havde anmeldt til Forsyningstil-

synet. Af det fremsendte dokument fremgår følgende: 

 

”Aars-Hornum Net A/S er en elforsyning med knap 4500 forbrugere. Der er ikke ansat 

noget personale i selskabet ud over direktøren/driftslederen. De 5 øvrige ansatte er 

ansat i selskabet Aars El-Forsyning Entreprise A/S.  

 

Alle aktiviteter i selskabet behandles ikke diskriminerende. Der holdes løbende fokus 

på IO sammen med direktøren for selskabet.  

 

Det er direktøren der er IO-ansvarlig. Der er ikke foretaget nogen grundlæggende æn-

dringer i vores IO i 2018 udover at der har været fokus på den nye BEK nr. 933 samt 

persondataloven. 

  

Der er ved gennemgang sikret, at alle relevante medarbejdere har fået udleveret en 

kopi af IO, og har kvitteret for modtagelse.  

 

Alle administrative opgaver er outsourcet til Aars El-Forsyning Entreprise A/S. Måler-

data-hjemtagning varetages af Verdo A/S. Energibesparelser varetages af Verdo A/S.  

Entreprenøropgaver varetages af eksterne entreprenører, herunder af Aars El-Forsy-

ning Entreprise A/S og Eniig EnergiTeknik A/S.  

 

Selskabet har ikke modtaget nogen klager over håndtering af følsomme oplysninger.  
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Selskabets oplysninger om kunder og kundernes forbrug er placeret i selskabets it-da-

tabaser, som kun selskabets medarbejdere har adgang til. Alle medarbejdere instrue-

res i og har bekræftet deres kendskab til den nye persondatolov. Selskabet gør kun 

brug af disse oplysninger til eget formål.  

Selskabet videregiver alene fortrolige oplysninger, når dette er nødvendigt af hensyn til 

drift af DataHub’en. Videregivelsen finder sted i henhold til markedsreglerne og sker 

via DataHub’en.  

 

De oplysninger, som selskabet betragter som forretningsmæssigt følsomme, er for-

brugsprofiler og forbrugstal. Herudover kan det også være statistisk materiale samt 

ikke offentliggjorte planer og beslutninger. 

 

Al adgang til it-databasen er password styret. Al håndtering af forretningsmæssige føl-

somme oplysninger udføres iht. vejledninger fra Dansk Energi. 

  

Brugere af selskabets ledningsnet behandles ensartet i henhold til selskabets betingel-

ser for adgang dertil og brug af selskabets ledningsnet. Disse betingelser er objektive 

og neutrale samt anmeldt til Energitilsynet.  

 

Selskabet følger Dansk Energis vejledende standard for Tilslutningsbestemmelser og 

Leveringsbestemmelser – Net (Netbenyttelsesaftalen). Se venligst www.aarsel.dk.  

Selskabet har ingen sideordnede aktiviteter. Selskabet gør brug af Dansk Energi’s ta-

rifberegningsmodel 2.0.” 

 

Forsyningstilsynet foretog herefter en nærmere undersøgelse af det modtagne materi-

ale. 

SAGENS PARTER 

 

Sagens part er Aars-Hornum Net A/S, CVR-nummer 25724062.  

HØRING 
 

Forsyningstilsynet har i perioden fra 17. april 2020 til 30. april 2020 har udkast til afgø-

relse i partshøring hos Aars-Hornum Net A/S.  

 

Forsyningstilsynet modtog ved mail af 23. april 2020 høringssvar fra Aars-Hornum Net 

A/S. Aars-Hornum Net A/S meddelte, at selskabet vil tage første afgørelsespunkt til ef-

terretning. Vedr. afgørelsens andet punkt påpegede Aars-Hornum Net A/S, at det 

måtte bero på en misforståelse, at selskabet blev påbudt, at udarbejde en årsberetning 

på et overvågningsprogram, der udarbejdes lang tid efter året er afsluttet.  

 

Endvidere blev der gjort opmærksom på, at tidsfristen til efterlevelse af påbuddet syn-

tes at være for kort.  

RETSGRUNDLAG 

Netvirksomheder skal udarbejde, gennemføre og kontrollere et program for netvirk-

somhedens interne overvågning. En årsberetning med en beskrivelse af programmet 
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samt kontrollen af dette skal offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet en års-

beretning, jf. § 20 a, stk. 1. Bestemmelsen er sålydende:  

 
§ 20 a. Transmissionsvirksomheder, der ikke er ejermæssigt adskilt i henhold til § 19 a, og net-

virksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedernes til-

tag for at forhindre diskriminerende adfærd. Virksomhederne skal sikre overholdelsen af program-

met for intern overvågning samt sikre, at det kontrolleres på passende måde. En årsberetning 

med en beskrivelse af programmet samt kontrollen af dette skal offentliggøres og anmeldes til 

Forsyningstilsynet. 

 

Klima-, energi- og forsyningsministeren 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, jf. § 20 a, stk. 5, i lov om elforsyning. 

 

Netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, der skal beskrive virk-

somhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, jf. § 1 i IO-bekendtgørelsen.  

 

§ 1 i IO bekendtgørelsen er sålydende:  

 
§ 1. Netvirksomheder, transmissionsvirksomheder, der ikke er ejermæssigt adskilt i henhold til § 

19 a i lov om elforsyning, og Energinet skal opstille et program for intern overvågning, som har til 

formål at forhindre diskriminerende adfærd.l 

Stk. 2. Programmet skal beskrive virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, 

herunder beskrive de specifikke forpligtelser, som virksomhedens ansatte, rådgivere og øvrige 

personer, som udfører opgaver for virksomheden, er underlagt for at opfylde det i stk. 1 nævnte 

formål. 

 

Det interne overvågningsprogram skal som minimum beskrive følgende i § 2, stk. 1, i 

IO-bekendtgørelsen oplistede tiltag:  

 
§ 2. Programmet skal som minimum beskrive følgende tiltag, som skal være egnede til at forhin-

dre diskriminerende adfærd: 

1) De tiltag der skal sikre, at adgangen til virksomhedens net sker på ikkediskriminerende vilkår, 

og at vedligeholdelse og udbygning af nettet samt virksomhedernes opgaver, herunder vedrø-

rende nettilslutning og netafbrydelse, gennemføres på en ikkediskriminerende måde i forhold til 

nettets brugere. 

2) De tiltag der skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selska-

ber. 

3) De tiltag der skal sikre, at kravene om habilitet, jf. § 45 i lov om elforsyning, overholdes. 

4) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som virksomheden indgår med an-

dre virksomheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletids-

punktet, jf. § 46 i lov om elforsyning. 

5) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jf. § 47, stk. 3, 

og § 76, stk. 1, nr. 4, i lov om elforsyning, § 12 i lov om Energinet samt regler herom udstedt i 

medfør af lov om elforsyning og lov om Energinet. 

6) De tiltag der skal sikre overholdelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jf. § 

47, stk. 4, i lov om elforsyning, samt § 2, stk. 4, i lov om Energinet. 

7) De tiltag der skal sikre, at kommunikation med en elhandelsvirksomhed om forhold, der vedrø-

rer et konkret aftagenummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet, og 

at direkte kommunikation mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden om enkelte afta-

genumre kun sker i særlige tilfælde fastlagt i Energinet’s forskrifter, hvor elhandelsvirksomheden 

har behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydel-

ser eller lignende, jf. § 72 c, stk. 1, i lov om elforsyning. 

8) De tiltag der skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som virksomheden mod-

tager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt, jf. § 84, stk. 8, og § 84 a, stk. 1, i 

lov om elforsyning, og såfremt sådanne oplysninger kan videregives, at dette sker på en ikkedis-

kriminerende måde. Programmet skal herunder beskrive, hvilke oplysninger, der skal behandles 
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fortroligt, samt de procedurer, der gælder for virksomhedens modtagelse og behandling af disse 

oplysninger. 

9) De tiltag der skal forhindre, at oplysninger om virksomhedens egne aktiviteter, som kan være 

forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde, jf. § 84 a, stk. 1, i 

lov om elforsyning. 

10) De tiltag der skal sikre, at netvirksomheder er identitetsmæssigt adskilt fra virksomheder, som 

er vertikalt integreret med netvirksomheden, og at der ikke i øvrigt i den vertikalt integrerede net-

virksomheds kommunikationsarbejde og identitetsstrategier skabes uklarheder om netvirksomhe-

dens særskilte identitet. Netvirksomheden skal herunder beskrive de tiltag, der skal sikre retlig og 

faktisk råderet over netvirksomhedens hjemmeside og oplysninger, som netvirksomheden lader 

andre uden for netvirksomheden anvende, jf. § 20 b, stk. 1, i lov om elforsyning. 

11) De tiltag der skal sikre, at andre, der udfører opgaver for netvirksomheden, ved opgavens ud-

førelse anvender en identitet, som adskiller sig fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virk-

somheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, jf. § 20 b, stk. 2, i lov om elforsyning. 

 

§ 84 a, stk. 1, i lov om elforsyning fastsætter krav til netvirksomhedernes behandling af 

kommercielt følsomme oplysninger, som virksomhederne modtager i forbindelse med 

udøvelsen af deres virksomhed. Bestemmelsen er sålydende:  

 
§ 84 a. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal iagttage fortrolighed om kommercielt følsomme 

oplysninger, som de modtager i forbindelse med udøvelsen af deres virksomhed, og skal forhin-

dre, at oplysninger om egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver vi-

deregivet på en diskriminerende måde. 

 

Spørgsmålet om netvirksomhedernes videregivelse af oplysninger og behandling af 

kommercielt følsomme oplysninger i den forbindelse er reguleret i § 84, stk. 5, 6 og 8, i 

lov om elforsyning, der er sålydende:  

 
§ 84.  

[…] 

Stk. 5. Kollektive elforsyningsvirksomheder, elhandelsvirksomheder og elproducenter skal efter 

anmodning meddele Energinet de oplysninger, der er nødvendige til varetagelsen af Energinets 

opgaver. 

Stk. 6. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal efter anmodning meddele andre virksomheder 

tilstrækkelige oplysninger til at sikre, at net- og transmissionsvirksomhed kan foregå på en måde, 

der er forenelig med en sikker og effektiv drift af det sammenkoblede system. 

[…] 

Stk. 8. Virksomheder skal bevare fortroligheden af kommercielt følsomme oplysninger, som mod-

tages i henhold til stk. 5 og 6. 

[…] 

 

Netvirksomhedens interne overvågningsprogram skal beskrive, hvordan netvirksomhe-

den gennemfører en passende kontrol af programmet, jf. § 2, stk. 2, i IO-bekendtgørel-

sen, der har følgende ordlyd:  

 
§ 2.  
[…] 

   Stk. 2. Programmet 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. 

 

§ 5 i IO-bekendtgørelsen regulerer netvirksomhedernes forpligtelse til at offentliggøre 

en årsberetning med en redegørelse for programmets gennemførelse. Bestemmelsen 

er sålydende:   

 
§ 5. Virksomheden skal offentliggøre en årsberetning for hvert kalenderår med en redegørelse for 

programmets gennemførelse i det forløbne år for hvert af punkterne i programmet, herunder en 
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beskrivelse af ændringer i det interne overvågningsprogram og den foretagne kontrol. Årsberet-

ningen skal endvidere redegøre for den udpegede overvågningsansvarliges uafhængighed. 

   Stk. 2. Årsberetningen skal dateres og underskrives af virksomhedens direktør og den uaf-

hængige overvågningsansvarlige. 

   Stk. 3. Årsberetningen for et kalenderår skal offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet 

senest den 1. juni i det følgende kalenderår. 

 

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) har udarbejdet en vejledning til program for intern 

overvågning for at forhindre diskriminerende adfærd – Elnetvirksomheder. Vejlednin-

gen, der er offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside, kan tilgås via følgende 

link: https://forsyningstilsynet.dk/media/6456/vejledning_til_program_for_intern_over-

vaagning.pdf.  

 

§ 6 i IO-bekendtgørelsen indeholder Forsyningstilsynets tilsynsforpligtelse. Bestem-

melsen er sålydende: 
 

§ 6. Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at programmet er i overensstemmelse med §§ 1 og 2, og 

at årsberetning udformes, offentliggøres og anmeldes efter reglerne i § 5. 

Stk. 2. I forbindelse med anmeldelsen af årsberetningerne, jf. § 5, fører Forsyningstilsynet endvi-

dere tilsyn med, at programmet er gennemført, og at der er foretaget den i programmet be-

skrevne kontrol af programmet, jf. § 3. 

 

Forsyningstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler ud-

stedt i medfør af loven, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist, jf. § 

85 d, stk. 1, i lov om elforsyning. 

  

Bestemmelsen er sålydende: 

 
§ 85 d. Klima-, energi- og forsyningsministeren og Forsyningstilsynet kan påbyde, at forhold, der 

strider mod loven eller mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for net-

adgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, eller mod regler udstedt i 

medfør af loven eller forordningen eller afgørelser truffet i henhold til nævnte regler, bringes i or-

den straks eller inden en nærmere angivet frist. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Aars-Hornum Net A/S har udarbejdet et internt over-

vågningsprogram i medfør af § 20 a, stk. 1, i lov om elforsyning, der opfylder kravene i 

§§ 1 og 2 i IO-bekendtgørelsen og i henhold til § 5 i IO-bekendtgørelsen har udarbej-

det, offentliggjort og anmeldt en årsberetning for året 2018 til Forsyningstilsynet.  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning og § 6, stk. 1, i IO-

bekendtgørelsen. 

 

Aars-Hornum Net A/S skal som netvirksomhed opstille et program for intern overvåg-

ning, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, jf. 

§ 20 a, stk. 1, i lov om elforsyning og § 1 i IO-bekendtgørelsen. Kravene til et sådan 

program fremgår af § 2 i IO-bekendtgørelsen. 

 

Aars-Hornum Net A/S skal desuden udarbejde, offentliggøre og anmelde til Forsy-

ningstilsynet en årsberetning for hvert kalenderår med en redegørelse for program-

mets gennemførelse i det forløbne år for hvert af punkterne i programmet, samt anføre 

https://forsyningstilsynet.dk/media/6456/vejledning_til_program_for_intern_overvaagning.pdf
https://forsyningstilsynet.dk/media/6456/vejledning_til_program_for_intern_overvaagning.pdf


FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM TILSYN MED NETVIRKSOMHEDERNES INTERNE 

OVERVÅGNINGSPROGRAM 

Side 8/9 

en beskrivelse af ændringer og kontrol af programmet jf. § 20 a, stk. 1, og § 5, stk. 1, i 

IO-bekendtgørelsen.  

 

Forsyningstilsynet har efter en gennemgang af det fremsendte materiale konstateret, 

at Aars-Hornum Net A/S ikke har udarbejdet et internt overvågningsprogram efter § 20 

a i lov om elforsyning, der opfylder minimumskravene i § 2, stk. 1 og 2, i IO-bekendtgø-

relsen.  

 

Forsyningstilsynet påbyder derfor Aars-Hornum Net A/S at udarbejde et internt over-

vågningsprogram for netvirksomheden, der opfylder kravene i §§ 1 og 2 i IO-bekendt-

gørelsen, jf. § 20 a, stk. 1, i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet henviser i den forbindelse til tilsynets vejledning til program for in-

tern overvågning, som netvirksomheden kan bruge ved udarbejdelse af det interne 

overvågningsprogram. Vejledningen kan tilgås via følgende link: https://forsyningstilsy-

net.dk/media/6456/vejledning_til_program_for_intern_overvaagning.pdf.  

 

Forsyningstilsynet påtaler desuden, at Aars-Hornum Net A/S for året 2018 ikke har ud-

arbejdet, offentliggjort og anmeldt til Forsyningstilsynet en årsberetning med beskri-

velse af programmet samt en redegørelse for programmets gennemførelse for hvert af 

punkterne i programmet, herunder en beskrivelse af ændringer i programmet og den 

foretagne kontrol, jf. § 20 a, stk. 1, i lov om elforsyning og § 5 i IO-bekendtgørelsen.   

 

Forsyningstilsynet bemærker afslutningsvis, at det på grund af det mangelfulde materi-

ale ikke har været muligt at gennemføre det hos Aars-Hornum Net A/S anmeldte tilsyn 

med, hvorvidt det interne overvågningsprogram har opfyldt kravene i § 2, stk. 1, nr. 8, i 

IO-bekendtgørelsen om netvirksomhedens behandling af forretningsfølsomme oplys-

ninger. 

OFFENTLIGGØRELSE 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside www.forsy-

ningstilsynet.dk, jf. § 78 b, stk. 1, i lov om elforsyning. Offentliggørelsen vil omfatte 

Aars-Hornum A/S' navn, idet dette skønnes at være af almen interesse for offentlighe-

den, og da det er Forsyningstilsynets vurdering, at offentliggørelsen ikke vil medføre 

uforholdsmæssig stor skade for netvirksomheden. 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 

stk. 1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr.119 af 2. februar 2020. Klage skal 

være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er 

meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

https://forsyningstilsynet.dk/media/6456/vejledning_til_program_for_intern_overvaagning.pdf
https://forsyningstilsynet.dk/media/6456/vejledning_til_program_for_intern_overvaagning.pdf
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8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ann-Kristin Havnegjerde 

Fuldmægtig 

Tlf. +45 41 71 53 99 

akha@forsyningstilsynet 


