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Indledning
Baggrund
Af elforsyningslovens § 20a fremgar det, at transmissions- og netvirksomheder skal opstille et
program for Intern Overvagning, som skal beskrive virksomhedens tiltag for at forhindre cfiskriminerende adfaerd. Bestemmelsen skal sikre reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og
kommercielle aktiviteter.
Bekendtg0relse nr, 667 af 19. maj 2015 om program for Intern Overvagning for netvirksomheder m.fl. fastsaetter de nsermere retningslinjer for program for Intern Overvagning for netvirk-

somheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven. Denne arsberetning bygger pa de 9 punkter, der er beskrevet i Bekendtg0relsens § 2 - udmontning af disse 9 punkter er beskrevet i programmet for Intern overvagning.
Fyns Net A.m.b.a. og Energi Fyn Net A/S er med virkning fra 1. januar 2017 lagt sammen og

derfor gaslder denne arsberetning for det fortsasttende selskab Energi Fyn Net A/S.
Med baggrund i ovenstaende og det for 2017 gasldende program for Intern Overvagning er her
udarbejdet en arsberetning for Intern Overvagning for 2017.
Arsberetningen 2017 for Energi Fyn Net A/S (herefter Energi Fyn Net) godkendes af bestyrelsen i Energi Fyn Net og anmeldes senest den 31. maj 2017 til Energitilsynet. Herefter offentligg0res arsberetningen pa Energi Fyn Nets hjemmeside.

Program for Intern Overv&gning
Programmet beskriver de foranstaltninger, Energi Fyn Net har truffet for at sikre, at diskriminerende adfaerd over for andre virksomheder ikke finder sted. Programmet fastlasgger de an-

sattes forpligtelser for at opfylde alle mal.
Udarbejdelsen af program for Intern Overvagning i Energi Fyn Net er opbygget efter punkterne, der fremgar af Intern Overvagnings bekendtg0relsen.

1, De tiltag, der skal sikre, at adgangen til virksomhedens net sker p§ ikke diskriminerende vilkSr, og at vedligeholdelse og udbygning at nettet samt virksomhedernes opgaver, herunder vedr0rende nettilslutning og netafbrydelse, gennemf0res p§ en ikkediskriminerende mSde i forhold til nettets brugere,
2. De tiltag, der skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte
selskaber.

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

4, De tiltag, der skal sikre overholdelse at kravet om, at aftaler, som virksomheden IndgSr
med andre virksomheder, skal indg&s p§ markedsmasssige vilkSr samt foreligge skriftligt p§ aftaletidspunktet, jf. § 46 I lov om elforsyning.
5. De tiltag, der skal sikre overholdelse af kravet om regnskabsmasssig adskillelse.
6. De tiltag, der skal sikre overholdelse af kravet om selskabsmasssig udskillelse at aktiviteter.
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7. De tiltag, der skal sikre, at kommunikation med en elhandelsvirksomhed om forhold,
der vedr0rer et konkret aftagenummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk, og at direkte kommunikation mellem netvirksomheden og elhandelsvirksomheden om enkelte aftagenumre kun sker i sserlige tilfaslde fastlagt i Energinet's forskrifter, hvor elhandelsvirksomheden har behov for en dialog vedr0rende konkrete problemstillinger om mSlinger, fakturering, afbrydelser eller lignende, jf, § 72 c,
stk. 1, i lov om elforsyning.
8. De tiltag, der skal sikre, at forretningsmasssigt f0lsomme oplysninger, som v/rksomhe-

den modtager under ud0velsen at sin virksomhed, behandles fortroligt.
9.

1) De tiltag, der skal forhindre, at oplysninger om virksomhedens egne aktiviteter,
som kan vasre forretningsmaessigt fordelagtige, bliver videregivet p3 en ikke diskriminerende m§de.
2) Sikring af kommunikation og identitet ikke skaber uklarhed om sasrskilt identitet.

3) Beskrive hvordan kontrol at programmet gennemf0res og hvordan den overvSgningsansvarliges uafhaengighed sikres.

Arbejdet med programmet for Intern Overvagning sker som en integreret del af arbejdet med
0vrige forretningsgange og politikker i Energi Fyn-koncernen. Koncernens regnskabsmaessige
forretningsgange og personalehandbog indeholder saledes ogsa beskrivelser og retningslinjer
for Intern Overvagning.

Arsberetning 2017 for Energi Fyn Net
Arsberetningen 2017 for Energi Fyn Net tager afsaet i Energitilsynets vejledning pa omradet og
beskriver overordnet de tiltag, der er foretaget vedr0rende program for Intern Overvagning,

herunder de haendelser, som er indtruffet i organisationen, og som har haft indvirkning pa programmet.

Arsberetningen beskriver kommunikationsindsatsen, den organisatoriske forankring, diskriminerende adfasrd, handteringen af forretningsmaessige f0lsomme og fordelagtige oplysninger
samt eventuelle klager og handteringen af disse.
Arsberetningen beskriver desuden, hvorledes kontrollen af programmet er udf0rt samt resultatet heraf.

Arsberetningen for Intern Overvagning bliver offentliggjort pa Energi Fyn Nets hjemmeside,
nar den er anmeldt til Energitilsynet - det sker senest 31. maj 2018.

Organisering af arbejdet med Intern Overv^gning
Det overordnede ansvar for overvagningsprogrammet er placeret hos direkt0ren for Energi Fyn

Net. Udformning og kontrol varetages af teknisk/0konomisk controller, som l0ser opgaven I
tset samspii med ledelsen i Energi Fyn Net samt med ledelsen i de afdelinger og funktioner i
koncernen, der pa kontrakt l0ser opgaver for Energi Fyn Net. For at sikre den overvagningsan-

svarliges uafhaengighed erfunktionen placeret i en stabsfunktion under direkt0ren i netselskabet.
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Som led i udarbejdelsen af programmet for Intern Overvagning er der nedsat en f0lgegruppe en intern overvagningsgruppe - bestaende af ledere og medarbejdere fra ber0rte afdelinger.
Medlemmerne i overvagningsgruppen fungerer som ambassad0rer for programmet i deres re-

spektive forretningsomrader/afdelinger. De har saledes fokus pa, at programmet overholdes og
er behjaelpelig med rad og vejledning samt oplysninger om programmet til alle relevante medarbejdere. Det er endvidere gruppens formal at indsamle erfaringer og evaluere programmet,

saledes at det l0bende tilpasses og forbliver et dynamisk vaerkt0j. Overvagningsgruppen har i
forbindelse med udarbejdelsen afArsberetningen haft et m0de den 26. april 2018.
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Beretning

1. Adgang til distributionsnettet
I 2017 udf0rte alle 48 funktionasrer ansat i Energi Fyn Net udelukkende netrelaterede opgaver.
I mindre omfang, f.eks. i spidsbelastningsperioder, er der benyttet eksterne entrepren0rer sasom installat0rer og ingeni0rer. Ligeledes er der pa omrader, hvor selskabet ikke har eksper-

tise eller ressourcer benyttet eksterne konsulenter til projektering af elanlseg og entrepren0rer
til eksempelvis graveydelser.
I henhold tit tilbagemelding fra afdelingerne pa intern audit udsendt den 20. februar 2018, er
der ikke i 2017 indkommet klager, der relaterer til adgang til distributionsnettet.
I forbindelse med den interne audit har der ikke i 2017 hos Energi Fyn Net har vseret st0rre
nedbrud pa elnettet. Teknisk/0konomisk controller modtager via mail l0bende orientering om
alle udfald pa h0jspasndingsnettet.
Adgang til elnettet er i 2017 sket pa ikke-diskriminerende vilkar. Dette er sikret ved, at alle relevante medarbejdere arbejder efter de til enhver tid gasldende Tilslutningsbestemmelser og
Netbenyttelsesaftalen. Netbenyttelsesaftalen og Tilslutningsbestemmelser er udarbejdet af
brancheorganisationen Danske Energi og er efterf0lgende tiltradt af Energi Fyn Net. Energi Fyn
Nets Netbenyttelsesaftale og Tilslutningsbestemmelser ligger tilgasngelig pa Energi Fyn Nets
hjemmeside. Der er udarbejdet en proces for nettilslutning af forbrugere - den teknisk/0konomiske controller har fulgt dette arbejde.
Vedligeholdelse af nettet sker som minimum med de terminer, som er beskrevet i bestemmeiserne i stasrkstr0msbekendtg0relsen. Renovering afalle anl%g foregar efter en turnusordning.

I arets l0b er der ikke registreret diskriminering af netkunder i forhold til geografiske beliggenhed og/eller st0rrelse ved nedprioritering med baggrund i usaglige hensyn.
Udbygning af nettet sker pa en ikke-diskriminerende made. Den fremtidige udbygning afelnettet planlasgges pa baggrund af en vurdering af kendt og forventet fremtidige belastning og elforbrug - herunder et sk0n over tilgangen af nye netkunder. Pa den baggrund er der afsat til-

straekkelige ressourcer til, at det samlede net udbygges mest hensigtsmasssigt. Saledes at det
fremadrettet har kapacitet til at levere elektricitet til nuvasrende og kommende netkunder. Der
er under budgetlaegningen udarbejdet investeringsplaner 10 ar frem.
Tilslutning til nettet sker pa en ikke-diskriminerende made ved, at Energi Fyn Net f0lger procedurerne i de til enhver tid gaeldende Tilslutningsbestemmelser og Netbenyttelsesaftale, som
forefindes pa netselskabets hjemmeside. Ved henvendelse udleveres Tilslutningsbestemmelser
og Netbenyttelsesaftale til netkunder uden udgift. Sagsbehandlingstiden for tilslutning af nye
installationer er i 2017 fulgt pa ugentlige m0der.
Ved tilbagemelding fra det udsendte auditskema udsendt den 20. februar 2018, er der ikke
konstateret forhold, som strider mod Intern Overvagning-programmets krav til leveringstider
for tilslutning - sagsbehandlingstiden i 2017 for nye installationer har ikke givet anledning til
klager.
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Til fakturering af nye installationer og ved udvidelser af eksisterende leveringsomfang er benyttet de af Dansk Energi udarbejdede standard tilslutningsbidrag. Gasldende tilslutningsbidrag er anmeldt has Energitilsynet og fremgar af Energi Fyn Nets hjemmeside.
Energi Fyn Net overholder Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Direktivet sikrer, at alle indk0b
over grasnsevaerdien foregar pa en gennemsigtig made, der sikrer abenhed, og at alle tilbuds-

givere bliver ligebehandlet.

2. Kundekontakt
For at sikre, at Energi Fyn undgar favorisering i kundekontakten, er der i ber0rte afdelinger/selskaber udarbejdet procedurer, som sikrer genopfriskning af reglerne for ikke-diskriminerende adfasrd. Genopfriskning sker efter behov - dog minimum en gang om aret pa et afde-

lingsm0de. Det er blandt andet indskserpet, at medarbejderne henviser til hjemmesiden Eliris.dk - nar en forbruger henvender siq om k0b af elektricitet. Henvisninq til Elpris.dk betragtes som neutral radgivning.

I 2017 er Energi Fyns Nets hjemmeside l0bende blevet opdateret med de oplysninger, der stilles krav om, at Energi Fyn Net skal offentligg0re. Netselskabets hjemmeside er l0bende opdateret sadan, at den i st0rre og st0rre grad adskiller sig i bade tekst og design fra koncernhjemmesiden. Der er pa Energi Fyn Nets hjemmeside en selvbetjeningsfunktion til indberetning af
aflassninger. Dermed er der intet link til Energi Fyns kommercielle selskaber som Administrationsservice Fyn A/S, Energi Fyn Handel A/S eller Energi Fyn produktion A/S.
Afdelingen for marketing har l0bende i 2017 opdateret informationsmateriale i forbindelse med
udskiftning af fjernaflaeste malere,
For at sikre korrekt tilgang i kundekontakten er der i Installation og Maleteknik i arets l0b foretaget undervisning og information for samtlige medarbejdere om reglerne for ikke-diskriminerende adfasrd, og om at Energinets markedsregler skal f0lges. Ligeledes f0lges interne proce-

durer for handtering af leverand0rskift.
Administrationsservice Fyn A/S, som driver koncernens faelles kundecenter, foretager med bistand fra den ansvarlige for Intern Overvagning undervisning og information for samtlige medarbejdere om reglerne for ikke-diskriminerende adfasrd. Her gennemgas foruden Program for
Intern Overvagning ogsa praktiske eksempler, som viser, hvorledes kunderadgiveren skal
agere i forskellige situationer.

Energi Fyn Net har i 2017 en aftale med Energi Fyn Energibesparelser A/S cm udf0relse af den
lovpligtige energiradgivning og om levering af de n0dvendige energibesparelser. Medarbejdere
i Energi Fyn Energibesparelser A/S er instrueret i Energi Fyn Nets regler vedr. Intern Overvagning.
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3. Habilitet
Energi Fyn Nets organisation overholder kravet til habilitet. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer, direkt0rer og ledende medarbejdere i netvirksomheden ikke deltager direkte eller indirekte i driften eller ledelsen af en koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed.

Den juridiske organisation for Energi Fyn

100 *>fc ejede samt Utknyttede selskaber
Sdskabw, hvor Energi Fyn ejer kapitalandete
Seh/ej^nde fonde, etaMeret af Energi Fyn a.m.b.a.

Pr. 9. marts 2018

Tr-ier~cj/F=!s/r-i
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og den funktionelle organisation:
Adiu. dlrektor

Bent Agerholm
Direktionssekretarist
Helfe r.tadsen

Britta 0\enh3\ e

Nick Damgssrd Jespersen
Susanna Hybhoit

n

HeIleBerg

Tehnisk direktor
NN

Kommerciel direktor
Finn Andersen

0 konomidirektor
Lone lljort

Carsten Nedtrgaard Hansen

Indkob og Logistik

Energibesparelser

Okonomi/ControIling
Nikolaj GotUieb Skovgaard

Carsten Nedergaard Hansen

Kenning Rask

Niels Henrik ftasmussen

Anlaeg og Sen.'ice

Mark&ting

B^tina Gagsch

Lene Hoj&jerre Callesen

Installation 03 Maleteknik

Administration Ei/Gas

Stig K. Bogalund

Ane Rask

Projekt

Salg EI/Gas

May-Bhtt Aaskov Ja^obsen

Finn Andersen

Drift

Kund ec enter
Anette Sogesvang

Ciaus Rssmussen

Udelys
KnstianT. Rasmussen
BygningsadmimstTStion og
Intern Service
Ni^s H&nrik Rasmussen

BredbAndsdirektor

Salg

Projekt

Re9nskab

Allan Larsen

Jesper Hansen

Dhft og Tet<ni)<
Allan larsen

Afregning

Anrhsrr-stt* Lshmann Cadi-n

Inkasso
Grethe Hermansen

Vind/Produktion
Per Khstian Nielsen

£nerQ//=Ljn

Funktionel organisation
Funktionel organisation pr. 30. april 2018

I forhold til sidste ars 10-arsberetningen er Vind/produktion - herunder selskabet Energi Fyn
Produktion A/S - organisatorisk flyttet til Finn Andersen. Arsagen er at Lone Hjort varetager
den tekniske direkt0rs opgaver midlertidigt - stillingen som teknisk direkt0r er pt. vakant.
Lister gasldende pr, 30, april 2018 over bestyrelsesmedlemmer og direkt0rer for Energi Fyn
Net, Energi Fyn Produktion og Energi Fyn Elhandel i 2018 er vist her:

Energi Fyn NetA/S
Bestyrelsen i Energi Fyn Net A/S:
Helle Madsen

Bestyrelsesformand

Lone Hjort

Bestyrelsesmedlem

Martin Wildt Davidsen

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen

Bestyrelsesmedlem

Daglig ledelse i Energi Fyn Net A/S:
Lone Hjort

Direkt0r
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Siden sidste ars 10-arsberetning er Dorthe Hinrichsen udtradt af bestyrelsen og Helle Madsen
er udnaevnt som ny bestyrelsesformand. Klaus Winter er udtradt af bestyrelsen og varetager

ikke lasngere funktionen, som direkt0r for selskabet. I stedet er Lone Hjort indtradt i bestyrelsen og varetager opgaven som direkt0r for Energi Fyn Net.

Poul Erik Jessen har vaeret medlem af bestyrelsen og direkt0r for Energi Fyn Net i perioden 1.
oktober 2017 til 21. marts 2018.

Energi Fyn Produktion A/S
Bestyrelsen i Energi Fyn Produktion A/S
Bent Agerholm Bestyrelsesformand
Carsten Nedergaard Hansen Bestyrelsesmedlem
Finn Andersen Bestyrelsesmedlem

Daglig ledelse i Energi Fyn Produktion A/S:
Finn Andersen Direkt0r

I den mellemliggende periode siden sidste ars 10-arsrapport er 0konomidirekt0r Lone Hjort
udtradt af bestyrelsen for Energi Fyn Produktion A/S og Bredbandsdirekt0r Carsten Nedergaard
Hansen er indtradt i stedet. Daglig ledelse af selskabet er varetages af Kommerciel direkt0r
Finn Andersen, hvor det tidligere blev varetaget af 0konomidirekt0r Lone Hjort.

Energi Fyn Handel A/S
Bestyrelsen i Enerqi Fyn Handel A/S
BentAqerholm Bestyrelsesformand
Carsten Nederqaard Hansen Bestyrelsesmedlem
Finn Andersen Bestyrelsesmedlem

Daglig ledelse i Energi Fyn Handel A/S:
Finn Andersen Direkter

I selskabet Energi Fyn Handel A/S er Kommerciel direkt0r Finn Andersen indtradt i bestyrelsen
i stedet for 0konomidirekt0r Lone Hjort.

4. Indg^else af aftaler
Aftaler som Energi Fyn Net indgar med en kommerciel part er indgaet skriftligt med udgangspunkt i Elforsyningslovens § 46, som siger at aftaler skal indgas pa markedsmasssige vilkar.
Koncerninterne aftaler er indgaet med udgangspunkt i afregningsprincipper i transfer pricing,
det sikrer at aftaler indgas pa markedsmaessige vilkar.
Liste over koncerninterne aftaler er vedlagt som bilag 4.
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Aftalerne er underskrevet af underskriftsberettigede personer og forela skriftligt pa aftaletidspunktet.

Disse aftaler omhandler bl.a. aftale om k0b af el til nettab, energibesparelser samt drift- og
anlasgsydelser inden for det tekniske omrade.
Energi Fyn Net har afholdt en part af omkostningerne til koncernens faalles ydelser. Andelen er
udregnet efter er en aftalt delen0gle. Det drejer sig om omkostninger til bl.a.:
• Overordnet ledelse

• HR og l0n
• 0konomifunktion
• IT
• Interne faeltesomkostninger

Energi Fyn Net overholder Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Direktivet sikrer at alle indk0b
over grsensevaerdien foregar pa en gennemsigtig og ikke diskriminerende made.

5. Regnskabsmaessig adskillelse
Energi Fyn Net har alene bevilling til netvirksomhed og har saledes ikke bevilling til transmissionsvirksomhed.

Principperne has Energi Fyn Net om omkostningsallokering er ikke sendret i forhold til foregaende ar. Koncernens faslles omkostninger fordeles pa baggrund af aftalte fordelingsn0gler. I
forbindelse med budgetlasgningen vurderes hvert ar n0glernes st0rrelse. Her tages bl.a. h0jde
for evt. aendringer i organisation.
Ressourceanvendelsen er tilpasset i overensstemmelse med den aktuelle organisation. De an-

vendte fordelingsn0gler i 2017 f0lger en faslles aftale mellem alle selskaber I koncernen.

6. Selskabsmaessig adskillelse
Koncernen er opdelt i selskaber, som l0ser respektive opgaver i henhold til den juridiske organisation, som er angivet i afsnit 3.

Energi Fyn Net driver og ejer 60 og 10 kV h0jspsndingsnettet med tilh0rende 10/0,4 kV stationer og lavspaendingsnet, som forsyner 204.219 malepunkter. Endvidere forsyner h0jspasn-

dingsnettet 0vrige elforsyningsselskaber pa Fyn og 231 private 10/0,4 kV stationer.
Udbygningen og vedligeholdelsen af anlaeggene star selskabet for.
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7. Netselskabets kommunikation med elhandelsvirksomheder
Energi Fyn Net kommunikerer i 2017 med markedsakt0rer via Datahubben. Det betyder, at
Energi Fyn Net ikke har kendskab til den enkelte kundes elleverand0r og derfor ikke kan udlevere eksempelvis aftagenummer, forbrugerprofiler, forbrugertal mm til markedsakt0rer, men i

stedet ma henvise til Datahubben.
1. april 2016 blev Energi Fyns kundedatadase opdelt i to separate systemer. Energi Fyn Nets
viden om kundeforhold er herefter begrasnset til maledata. Denne adskillelse var ogsa gasldende for 2017.
Der hardog undtagelsesvis i enkelte tilfaslde i 2017 efter Engrosmodellens indf0rsel vaeret
kommunikation med elhandelsvirksomheder, som ikke er foregaet via Datahubben. Der har
vaeret tilfaslde, hvor det var n0dvendigt at rykke elhandelsvirksomheder for manglende betaling. Rykkeproceduren er sket efter aftalt procedurer i henhold til Standardaftalen.
0vrig kommunikation med elhandelsselskaber uden om datahubben af bl.a. specifikke aftagenumre betragtes som sserbehandling og vil kun ske, hvis oplysningerne er tilgasngelige for alle
elhandelsvirksomheder.

De tilfaslde, hvor Energi Fyn har kommunikeret uden om Datahubben er det sket indenfor de i
Energinets forskrifter beskrevne tilfaslde. I enkelte tilfaslde er der opstaet et behov for at videregive informationer om aftagenumre. Det kan bl.a. vssre i forbindelse med problemstillinger
om maling, fakturering, afbrydelser mm.

I 2017 er der ikke videregivet forretningsmasssige f0lsomme oplysninger, uden at der ligger en
accept fra kunden.

8. Forretningsmsessigt folsomme oplysninger
Fakturerings- og opkraevningsfunktion samt kundecenter er som tidligere ar outsourcet til det
koncerninterne selskab Administrationsservice Fyn A/S. Energi Fyn Net har som f0lge af indf0rslen af Engrosmodellen fra 1. april 2016 ikke lasngere kundekontakt til den enkelte forbruger - Energi Fyn Nets kundeforhold er alene til elhandlerne.
I 2017 er der i henholdt til intern audit ikke aendret i IT-systemer, som handterer forretningsmasssigt f0lsomme oplysninger.

I 2016 foretaget en adskillelse af afregningssystemet, sadan at data med indf0rslen af Datahubben pr. 1. april 2016 er opdeit i 2 selvstasndige IT-systemer - et system kun til data fra
Energi Fyn Net - SonWin Net- og et andet system - SonWin Multi -, hvor kun kommercielle af-

delinger har adgang. Denne opdeling er forsat gaeldende i 2017.
Der er ikke i 2017 modtaget klager i forbindelse over behandling af forretningsmasssige f0lsomme oplysninger, hverken i Energi Fyn Net eller i 0vrige koncerninterne selskaber.
I Installation og Maleteknik er instruksen, bilag 1, gennemgaet pa m0de den 8. maj 2018, og
dokumentet er udleveret til alle medarbejdere i afdelingen.
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Has Administrationsservice Fyn A/S er instruksen, bilag 1, gennemgaet pa et afdelingsm0de og
dokumentet er udleveret til alle medarbejdere i afdelingerne.
I 2017 har alle medarbejdere i Energi Fyn Handel A/S underskrevet instruksen, bilag 3, hvor
medarbejderne afstar fra at udnytte deres adgangsmuligheder til netselskabernes kundedatabase.

Programmet og principperne i Intern Overvagning er gennemgaet pa et afdelingsm0de i Mar-

keting den 16. maj 2018.
9.1. Forretningsmaessigt fordelagtige oplysninger
Der er ikke i 2017 foretaget aendringer i IT-systemer, der handterer forretningsmasssigt fordelagtige oplysninger. Der er foretaget en adskillelse af bl.a, forretningsmasssige fordelagtige op-

lysninger i afregningsprogrammet SonWin. Adskillelsen er idriftsat den 1. april 2016 og er forsat gasldende i 2017.
I 2017 er der ikke modtaget klager i forbindelse med behandling af forretningsm^ssige fordelagtige oplysninger.
Oplysninger, som for samarbejdspartnere anses for at vaere fordelagtige, offentligg0res pa
Energi Fyn Net's hjemmeside, saledes at alle har lige adgang til disse informationer. I 2017 er
der ikke offentliggjort forretningsmaessige fordelagtige oplysninger pa Energi Fyn Nets hjemmeside.

For medarbejdere med adgang til forretningsm^ssigt fordelagtige oplysninger er det indskasrpet via Energi Fyns regnskabsmasssige forretningsgange, Personalehandbogen og Teknisk
handbag at forretningsmasssigt fordelagtige oplysninger ikke ma videregives pa en diskriminerende made. Der er ikke i 2017 registreret, at oplysninger er videregivet pa en diskriminerende made.

I Energi Fyns CRM-system er der ikke gemt forretningsmasssige fordelagtige oplysninger fra
Energi Fyn Net. Ansatte i Energi Fyn Net har ikke adgang til oplysninger i Energi Fyns CRM-system,

Kun personer, som har underskrevet en medarbejdererklsering om kendskab til procedurerne

for handtering af disse data, har adgang til kunders forretningsmaessige fordelagtige oplysninger.

9.2. Kommunikation og identitet
Energi Fyn har 2 hjemmesider med hver deres URL-kode: www.energifyn.dk og www.energifvn-net.dk.

Dette giver en klar adskillelse af den kommercielle virksomhed fra den regulerede netvirksomhed. Fra Energi Fyns koncern hjemmeside, www.energifyn.dk kan netvirksomhedens hjemme-

side ikke umiddelbart tilgas. Det er ikke muligt at tilga Energi Fyns koncernhjemmeside fra
Energi Fyn Nets hjemmeside.
I afdelingen for Marketing, som ogsa varetager koncernens kommunikation, er alle kommuni-

kationsprojekter i l0bet af 2017 vurderet, i relation til om de overholder principperne i Intern
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Overvagning. Disse principper repeteres hver ar pa et afdelingsm0de - seneste gennemgang
var23. april 2018,

I opdateringen af lov om elforsyning i 2017 kom nye skaerpede regler om blandt andet sasrskilt
identitet, som skal vasre gennemf0rt 1. juli 2018. Energi Fyn har i den forbindelse fra slutningen af 2017 arbejdet med blandt andet et nyt navn/logo til netselskabet. Den nye identitet vil
blive implementeret pa for eksempel hjemmeside, biler, brevpapir og beklsedning. Senest1.
juli 2018 vil den nye identitet blive anvendt af alle ansatte I netselskabet samt nar 0vrige medarbejdere reprassenterer/udfore opgaver for netselskabet.

9.3.1. Gennemforsel og kontrol af 10-program

Det overordnede ansvar for det interne overvagningsprogram ligger has direkt0ren for Energi
Fyn Net - udformning og kontrol varetages pa vegne heraf af teknisk/0konomisk controller.
Teknisk/0konomisk controller har i 2017 l0st opgaven i tast samspil med ledelsen I Energi Fyn
Net samt ledelsen i de afdelinger og funktioner i koncernen, der pa kontrakt l0ser opgaver for
Energi Fyn Net. Fra de ber0rte afdelinger er der nedsat en f0lgegruppe, som udg0r en Intern
Overvagningsgruppe. Gruppen har i 2017 bestaet af f0lgende personer:
Teknisk direkt0r Klaus Winther/Teknisk direkt0r Poul Erik Jessen
0konomidirekt0r Lone Hjort
Kommercieldirekt0r Finn Andersen
Direktionsassistent Dorthe Hinrichsen
Marketingchef Lene Callesen
Teknisk/0konomisk controller Hans Hoist
Medlemmerne skal saledes have fokus pa at programmet overholdes og vsere behjselpelige
med rad og vejledning samt oplysninger om programmet til alle relevante medarbejdere.
Gruppen afholder mindst 1 m0de om aret. Som tidligere nasvnt er der i forbindelse med udarbejdelse af Arsberetningen afholdt m0de 26. april 2018. Der har i arets l0b ikke vseret klager
eller andre forhold som har givet anledning til flere m0der.
Den ansvarlige for Intern Overvagning har den 20. februar 2018 udsendt auditskema til de forretningsomrader/afdelinger, som er omfattet af det interne overvagningsprogram til kontrol og
opf0lgning pa program for Intern Overvagning. Skemaet er udfyldt af de ansvarlige omradeansvarlig og returneret til Teknisk/0konomisk controller, og der er ikke kommet klager omhandlende Intern Overvagning.

Arsberetningen 2017 for Intern Overvagning bygger bl.a. pa svar fra de returnerede auditskemaer.

I 2017 var der 48 medarbejdere ansat i Energi Fyn Net. Ansatte i Energi Fyn Net udf0rer bevillingsmasssige opgaver for Energi Fyn Net.
Den 17. maj 2018 blev der i Installation og Maleteknik afholdt informationsm0de for hele afdelingen.
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I f0lgende afdelinger og pa de anf0rte datoer er der afholdt m0der med Intern Overvagning pa
dagsordenen;

Inkasso: 24. maj 2018
Handel: 24. maj 2018
IT: 24. maj 2018
Afregning: 24. maj 2018
Kundecenter: 24, maj 2018
I Installation og Maleteknik har 13 medarbejdere underskrevet medarbejdererklaeringer, ref.
bilag 2. I denne afdeling er kommet 2 nye medarbejder i 2017, og der er ikke foretaget rokeringer.

I afdelingerne Kundeservice, Handel, Inkasso og IT har alle ansatte underskrevet medarbejdererklasringen - herunder 10 nyansatte.

9.3.2 Sikring af den overvSgningsansvarIiges uafhaengighed
Den overvagningsansvarlige er ansat som Teknisk/0konomisk controller i Energi Fyn Net, Stillingen er en stabsfunktion under Energi Fyn Net direkt0r, og dermed har den overvagningsansvarlige ikke nogen stilling, noget ansvar, nogen interesse eller noget forretningsforhold i eller

med eventuelle tilknyttede og associerede virksomheder samt i eller med virksomheder, der
kontrolleres af samme virksomhedsdeltagere.

Data: 23. maj 2018
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Direkt0r, Energi Fyn Net-^,

Data: 23. maj 2018
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Den interne overvagningsansvarlige, Energi Fyn Net
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Bilagl

Notat
Til: IT, Marketing, 0konomi, Administrationsservice Fyn, Energibesparelser

Kopi til: HR
Fra: HPH

Data: April 2018

Instruks Intern Overv^gning:
Denne instruks omhandler vejledning til hSndtering af:
forretningsmsessige f0lsomme og fortrolige oplysninger fra netselskabet
ikke-fortrolige oplysninger
kundehenvendelser fra net kunde
kontrol afoverholdelse af retningslinjer
vejledning i udf0relse af opgaver for netselskabet.

Energi Fyn Net A/S har bevilling og monopol pa levering af el til omradets kunder. Med bevillingen f0lger en lovgivning, som stiller en raskke krav, som skal sikre, at Energi Fyns andre
koncernselskaber ikke opnar konkurrencemaessige fordele ved at have adgang til oplysninger i
Energi Fyn Net A/S, som ikke stilles til radighed for konkurrenter.
Som medarbejder hos Energi Fyn er det din pligt at efterleve de retningslinjer, som fremgar af
denne instruks, Kun herved kan Energi Fyn leve op til de krav, der stilles i lovgivningen pa
dette omrade.

Eksempelvis er det essentielt, at Energi Fyn Handel A/S betragtes og behandles som ethvert
andet eksternt elhandelsselskab. Energi Fyn Handel ma ikke favoriseres pa nogen made.
Forretningsmaessige folsomme og fortrolige oplysninger
Som medarbejder i Energi Fyn har du adgang til forretningsmasssige f0lsomme og fortrolige
oplysninger. Eksempelvis:
El-forbrugsdata for erhvervskunder

Forbrugsprofiler for elkunder med timemaling
Kunders betalingsm0nster og 0konomiske forhold
Enhver form for oplysninger om personlige forhold
Enhver oplysning om en virksomheds produktionsforhold
Aftagenummer

Ovenstaende oplysninger ma Run videregives til netselskabet og kun safremt der foreligger et
konkret behov for disse oplysninger.
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Aftagenumre og forbrugsdata ma kun videregives til Energi Fyn Handel A/S og andre elhandelsselskaber safremt;
• De pagaeldende kunder har afgivet et forudgaende konkret samtykke heraf eller
• Videregivelse sker I henhold til gaeldende markedsforskrifter udarbejdet af Energinet.dk. Der henvises til Energinet.dk

Anonymiseret videregivelse til statistikformal til offentlige myndigheder er ogsa tilladt.

Ikke-fortrolige oplysninger
Videregivelse af ikke-fortrolige oplysninger kraever et forudgaende samtykke fra kunden. I
modsaetning tit fortrolige oplysninger ovenfor skal der dog ikke indhentes et konkret samtykke
forud for hver videregivelse, idet et afgivet samtykke gaslder for alle fremtidige videregivelser,
som ligger inden for rammerne af det afgivne samtykke.
Som eksempler pa ikke-fortrolige oplysninger kan nasvnes:
• Navn
• Adresse

• Andre oplysninger som er lovligt offentlig tilgasngelig
Safremt der sker videregivelse af ikke-fortrolige oplysninger til en virksomhed har alle andre
virksomheder ret til samme information og pa samme vilkar. Det er tilladt at opkrseve betaling
for videregivelse afdisse oplysninger.

Kundehenvendelser fra Net kunde
Behandling af foresp0rgsler vedr0rende:
Elleverandorer
Kunden skal oplyses om, at denne har pligt til at vaslge elleverand0r. Kunden kan neutralt informeres om, hvilke elleverand0rmuligheder der findes. Herunder skal det oplyses, at safremt
kunden ikke foretager valg af elleverand0r, vil det selskab, der tidligere har leveret pa adressen blive registeret som kundens elleverand0r. Det betragtes som neutral radgivning at henvise til elpris.dk.
Netbenvttelsesbetingelser, priser oa gebyrer
Kunden oplyses om betingelserne for netbenyttelse, priser og gebyrsatser, evt. ved henvisning
til www.energifyn-net.dk.

Tilslutning, stikledning
Kunden oplyses om betingelser og priser for tilslutning, og at det sker gennem en autoriseret
elinstallat0r.

Afbrvdelser
Stammer en afbrydelse fra elnettet, informeres alene om forventet udetid. Henvis til https://
www.energifyn-net.dk/elnettet/driftsmeddelelser.

Hidr0rer afbrydelsen ikke fra elnettet, men skyides en defekt i kundens egen installation, herunder kundens stikledning, meddeles det, at kunden ma henvende sig til en autoriseret installat0r.
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Anbefaljnqer
Der ma ikke anbefales bestemte virksomheder nar kunden sp0rger til valg af autoriseret elinstallat0r eller elieverand0r.

Udferelse af opgaver for netselskabet.
Ny elforsyningslov betyder, at netselskabet fremadrettet ikke ma hedde det samme som koncernens kommercielle selskaber. Derfor har Energi Fyns netselskab skiftet navn fra Energi Fyn
Net til Vores Elnet A/S.
Samtidig betyder det, at ALLE opgaver, der udf0res for netselskabet, skal disse forega i netselskabets navn.

Kontrol at overholdelse af retningslinjer
Chefeme for de ber0rte afdelinger er ansvarlig for, at deres medarbejdere kender og overholder denne instruks. HR er ansvarlig for at nye medarbejdere far en grundig indf0ring i denne.
Samme chefer kontrollerer ved en arlig gennemgang, at ovenstaende procedure er kendt af

medarbejderne og bliver fulgt. Ved en ny ansasttelse I de ber0rte afdelinger udfasrdiges en erklsering pa, at medarbejderen har test, forstaet og agter at f0lge ovenstaende retningslinjer.
Denne erklaering underskriver medarbejderen efterf0lgende en gang om aret.
Der udarbejdes arligt en arsberetning vedr, intern overvagning af den interne overvagningsan-

svarlige, Alle ber0rte afdelinger udfylder i den sammenhseng en auditrapport, som den interne
overvagningsansvarlige f0lger op pa.

Skulle du have sp0rgsmal til ovenstaende kan henvendelse ske til den intern overvagningsansvarlige.
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Bilag 2

Medarbejdererklaering om h^ndtering af forretningsmsessigt f0lsomme, fortrolige og fordelagtige oplysninger

Undertegnede bekrasfter hermed at vsere orienteret om Energi Fyns interne overvagningsprogram, der blandt andet vedr0rer videregivelse, opbevaring og anvendelse af forretningsmses-

sigt f0lsomme, fortrolige og fordelagtige oplysninger, og at have gjort sig bekendt med indholdet af disse regler.
Undertegnede erklasrer i den forbindelse at efterleve disse regler samt reglerne om, at medar-

bejdere med dobbeltroller ikke ma misbruge viden mellem Energi Fyn Net,
og andre enheder, herunder koncernens 0vrige datterselskaber.

Data:

Medarbejderens underskrift
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Bilag 3

Notat
Til: Medarbejdere med adgang til SonWin
Fra: Tekniskdirekt0r

Adgang til netselskabernes kundedatabaser
Jeg bekraefter herved, atjeg har set og fact gennemgaet Energi Fyns program for intern
overvagning. Jeg har gjort mig bekendt med reglerne i det faslles program for intern overvagning, og jeg har adgang til den til enhver til gyldige udgave af programmet,
Jeg erklaerer i den forbindelse, atjeg vil efterleve reglerne i det til enhver tid opdaterede
faslles program for intern overvagning, herunder sasrligt reglerne om modtagelse, behand-

ling og videregivelse af forretningsmasssigt f0lsomme oplysninger samt reglerne om, at
medarbejdere med dobbeltroller ikke ma misbruge viden mellem Energi Fyn Net og andre
enheder, herunder koncernens 0vrige datterselskaber.

Som medarbejder i Energi Fyn-koncernen erjeg saledes forpligtet til at afsta fra at udnytte
ens adgangsmuligheder til netselskabernes kundedatabaser.
Som medarbejder omfattet af naervasrende instruks bedes du som udtryk for, at du forpligter dig til at f0lge ovenstaende retningslinjer, underskrive nedenfor og aflevere instruksen til
din nsermeste foresatte.

Data:

Medarbejder

23. maj 2018

Chef
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Bilag 4

Aftaler indg^et af Energi Fyn Net A/S med koncernforbundne selskaber

Ikrafttrseden

Selskab
Administrationsservice Fyn

1,1.2017

A/S

Aftale
Samarbejdsaftale vedr. udf0relse af kundeservice, afregning og konteringen i forbindelse
med kundebetalinger (Administrationsafta-

len)
Entrepren0rarbejde pa anlsegsop1.1.2016

Energi Fyn Erhverv A/S

1.1.2017

Energi Fyn Handel A/S

1.1.2017

Energi Fyn Handel A/S

1.1.2017

Energi Fyn Energibesparelser

gaver og driftsopgaver samt
vagttjeneste
Aftale om k0b af el til nettab
Aftale om k0b af el til nettab for
det tidligere FynsNet
Aftale om energispareindsatsen

1.1.2018

Energi Fyn Holding A/S

Aftale om koncern interne ydelser

23. ma] 2018
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