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Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om intern overvåg-
ning 

Dansk Energi har modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om program for intern over-

vågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet i henhold til lov om 

Elforsyning. Dansk Energi takker for muligheden for at komme med kommentarer. 

 

Dansk Energi ser det som helt nødvendigt, at bekendtgørelsen tilpasses, så reglerne i be-

kendtgørelsen afspejler de nye bestemmelser i elforsyningsloven om særskilt identitet. 

Dansk Energi støtter derfor, at bekendtgørelsen ændres, som udkastet lægger op til.  

 

Dansk Energi har dog nogle få kommentarer til udkastet. 
 

Bekendtgørelsens § 2, nr. 4, handler om markedsmæssighed i netselskabernes aftaler. Be-

stemmelsen går dog alene på tiltag, der sikrer, at aftaler indgås på markedsmæssige vilkår, 

og at de foreligger skriftligt på aftaletidspunktet. 

 

I forbindelse med Energitilsynets tilsyn med reglerne, ønsker Energitilsynets sekretariat og-

så, at aftalerne opbevares. Dette har de angivet i en nylig vejledning, som Dansk Energi har 

haft i høring. Dette er forståeligt, da der ellers ikke kan føres kontrol, men det fremgår ingen 

steder, hvor længe aftalerne skal opbevares af netselskaberne i henhold til elforsyningslo-

ven, og det kan skabe uklarhed. Her tænker vi særligt på situationer, hvor aftalerne ikke 

længere er aktive. 

 

Dansk Energis udg.pkt. vil være, at hvis ikke der er specifikke regler herom, så vil netselsk-

abet følge krav i anden lovgivning til vurdering af, hvor længe sådanne aftaler skal opbeva-

res. Her er særlig regler om opbevaring af regnskabs- og bogføringsmateriale relevant. 

 

I bekendtgørelsens § 2, nr. 10, er der indsat en ny bestemmelse om identitetsmæssig adskil-

lelse. Vi vil foreslå, at ”skal være” bliver skiftet ud med ”er”, så der står: ”De tiltag der skal 
sikre, at netvirksomheder er identitetsmæssigt adskilt…” 
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Med den formulering hænger det bedre sammen og er lettere at forstå hensigten.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 
 

 
Dorte Gram 
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HØRINGSSVAR| DEN 16. MAJ 2018 

HØRINGSSVAR – ÆNDRING AF BEKENTGØRELSE 

OM PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING FOR 

NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER OG 

ENERGINET I HENHOLD TIL LOV OM ELFORSYNING – 

SÆRSKILT IDENTITET 

 

KONSEKVENSÆNDRING AF BEKENTGØRELSE OM PROGRAM FOR 
INTERN OVERVÅGNING FOR NET- OG 
TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER OG ENERGINET I HENHOLD TIL 
LOV OM ELFORSYNING – BESTEMMELSE OM SÆRSKILT 
IDENTITET.  
 

Ændringen af bekendtgørelse om program for intern overvågning for net- og 

transmissionsvirksomheder og energinet i henhold til lov om elforsyning (herefter: 

overvågningsbekendtgørelsen) vedr. bestemmelser om særskilt identitet i § 2 i den 

nugældende overvågningsbekendtgørelse er en følge af, at kravene til 

netvirksomheders særskilte identitet er blevet skærpet ved lov nr. 662 af 8. juni 

2017.  

 

Det er i forarbejderne til loven forudsat, at overvågningsbekendtgørelsen skal 

ændres således, at den skal indeholde en bestemmelse, der pålægger 

netvirksomheder pligt til i deres program for intern overvågning at indarbejde en 

procedure, der tager sigte på at sikre netvirksomheders særskilte identitet ved 

outsourcing.  

 

Det er et krav, at netvirksomhederne skal sikre, at andre, der udfører opgaver for 

netvirksomheden, ved opgavens udførelse anvender en identitet, som adskiller sig 

fra de identiteter, som i øvrigt anvendes af virksomheder, som er vertikalt 

integreret med netvirksomheden. 

 

Da kravet herom klart fremgår af Energistyrelsens udkast til ændring af 

overvågningsbekendtgørelsen, kan Energitilsynet fuldt ud tilslutte sig 

Energistyrelsens forslag til ændring heraf.  

 

Energitilsynet kan ligeledes tilslutte sig Energistyrelsens forslag til ændring af 

nummeringen af bestemmelserne, hvorefter der indsættes nye numre i den 

nugældende § 2, stk. 1, hvorved den eksisterende § 2, stk. 2 udgår. 

 

 

 


