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Parterne bag stemmeaftalen En effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne
omstilling og elektrificeringen er enige om at gennemføre nedenstående tiltag som led i opfølgning på
aftaletekstens del 2 om solide og ansvarlige rammer.
Den økonomiske regulering af netvirksomhederne ledsages af skærpede regler om netvirksomhedernes
adskillelse, som lyder som følger:











For store netvirksomheder, der allerede i dag er underlagt habilitetskrav: udvidelse af gældende
habilitetskrav til også at gælde ift. visse selskabsmæssig forbundne kommercielle aktiviteter, der
ikke er monopolaktiviteter (direktion og ledende medarbejdere), og alle selskabsmæssig forbundne
konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter (bestyrelsen). Udvidelsen ledsages endvidere af
skærpede krav til ledelsens uafhængighed (krav om at mindst to bestyrelsesmedlemmer i
netvirksomheden opfylder samme udvidede habilitetskrav, som gælder for direktionen; klar
beskrivelse af direktionens og bestyrelsens kompetencer inden for netvirksomhedens aktiviteter;
tilstrækkelig viden i bestyrelsen om de regulatoriske rammer for netvirksomheders drift, herunder
krav til sikring af uafhængig beslutningstagning og neutral adfærd).
For de resterende netvirksomheder: skærpede krav til ledelsens uafhængighed (krav om at mindst
to bestyrelsesmedlemmer i netvirksomheden opfylder samme udvidede habilitetskrav, som gælder
for direktionen i netvirksomheder, der er underlagt habilitetskrav; tilstrækkelig viden i bestyrelsen
om de regulatoriske rammer for netvirksomheders drift, herunder krav til sikring af uafhængig
beslutningstagning og neutral adfærd; separate bestyrelsesmøder med særskilt formandskab;
dokumentation for, at direktionen afsætter tid til at opretholde netvirksomheden som separat
selskab).
Netvirksomheders uafhængighed skal sikres ved et forbud mod netvirksomheders direkte eller
indirekte deltagelse eller ejerskab af andele i virksomheder, der varetager konkurrenceudsatte
elektricitetsaktiviteter, herunder elhandel, elproduktion, aggregering, varetagelse af
energilageraktiviteter og ladestanderaktiviteter.
Styrkede krav til alle netvirksomheders interne overvågning: krav om offentliggørelse af interne
overvågningsprogrammer, krav for store netvirksomheder til, at den uafhængige
overvågningsansvarlige er ansat i netvirksomheden; styrkelse af bestyrelsens rolle i den interne
overvågning; krav om at afdække potentielle interessekonflikter; krav om at årsberetning
udarbejdes af den uafhængige overvågningsansvarlige; krav om at årsberetningen indeholder en
samlet vurdering om netvirksomheders ikke-diskriminerende adfærd, særligt med fokus på
eventuelle nye aktiviteter.
Specifikke krav om dataadskillelse.
Præcisering af krav til netvirksomhedernes afholdelse af udgifter til sponsorater og markedsføring.

Samtidig stilles der højere krav til dokumentation af prissætning og vilkår af netvirksomhedernes handler
med koncern- og interesseforbundne virksomheder, samtidigt med at tilsyn og sanktionsbeføjelser styrkes.
Endvidere styrkes gennemsigtigheden ved at kræve offentliggørelse af oversigter over netvirksomheders
aftaler med forbundne foretagender i et omfang, hvor det vurderes ikke at være til skade for
netvirksomhedens konkurrenceforhold.

