Energitilsynet
Nyropsgade 30, 5
1780 København

Hurup Thy, den 23. maj 2022

Årsindberetning internt overvågningsprogram
a)

Selskab:

Hurup Elværk Net A/S, Bryggerivej 10, 7760 Hurup Thy

b)

Selskabstruktur:

Enkelt

c)

Selskabsorg.:

Ydelserne købes ved Hurup Elværk A.m.b.a.

d)

Medarbejdere:

Ingen. 2 stk. fra Hurup Elværk har kundeadm.

e)

Kunder:

1.897 stk.

f)

Selskabets tiltag i forhold til bekendtgørelse nr. 2247 af 29. december 2020 om
program for intern overvåqninq for netvirksomhed og den systemansvarlige virksomhed
i henhold til elforsyningsloven.
1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger

Selskabets oplysninger om kunder og kundernes forbrug er placeret i selskabets itdatabaser, som kun selskabets medarbejdere har adgang til.
Selskabets medarbejdere instrueres i og har bekræftet deres kendskab til kravet om
fortrolig behandling af følsomme oplysninger, og selskabet gør kun brug af disse
oplysninger til eget formål.
Selskabet videregiver alene fortrolige oplysninger, når dette er nødvendigt af hensyn til
leverandørskift. Videregiveisen finder sted i henhold til markedsreglerne.
De oplysninger, som selskabet betragter som forretningsmæssigt følsomme, er
forbrugsprofiler, forbrugstal og betalingsmønstre. Herudover kan det også være
statistisk materiale samt ikke offentliggjorte planer og beslutninger.
2. Forretningsorden for bestyrelsen

Der er udarbejdet forretningsorden for bestyrelsen, denne ligger tilgængelig på
hjemmesiden. Derudover følger vi Dansk Energis anbefalinger vedrørende god
selskabsledelse.
3. Sponsorater og markedsføring

Hurup Elværk NET A/S afholder ikke sponsoraktiviteter af nogen art.

4. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Alle medarbejdere instrueres i og har bekræftet deres kendskab til, at oplysninger om
selskabets egne aktiviteter, det kan være fordelagtigt for andre at have kendskab til,
ikke på diskriminerende måde må videregives til andre.
5. Adgang til selskabets net
Brugere af selskabets net behandles ensartet i henhold til selskabets betingelser for
adgang til og brug af selskabets net, som er objektive og neutrale og anmeldt til
Energitilsynet.
Selskabet følger Dansk Energis vejledende standard for Tilslutningsbestemmelser og
Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen).
Vedligeholdelse og udbygning af nettet sker ud fra nettekniske betragtninger, hvorved
det undgås, at diskrimination af kunder kan finde sted.
6. Ikke favorisering af bestemte selskaber i kundekontrakten
Alle medarbejdere instrueres i og har bekræftet deres kendskab til, at de ikke i deres
kundekontakt må favorisere bestemte selskaber, kunder, leverandører, konsulenter,
håndværkere m.fl. Alle samarbejdsparter behandles efter samme principper.
Hurup Elværk NET NS følger "aftale mellem Netselskaber og Elleverandør om brug af
Distributionsnet"
Alle medarbejdere er instrueret i og har bekræftet, at de ikke må favorisere selskabet,
som vi har ejerandele i.
7. Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter
Elforsyningslovens § 4 7, stk. 1-4 om udskillelse af aktiviteter er opfyldt. Selskabet
udfører alene de aktiviteter, som er fastsat i selskabets bevilling til netvirksomhed.
I øvrigt anmelder selskabet hvert år senest 1. juni dokumentation for den
selskabsmæssige udskillelse af aktiviteter til Energitilsynet i henhold til
elforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 3 og BEK nr. 144 af 2. marts 2006 om regler for
anmeldelse af priser og betingelser for levering af elektricitet samt betingelser og vilkår
for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer.
8. Regnskabsmæssig adskillelse
Elforsyningslovens§ 47, stk. 3, og § 2, stk. 2, i BEK nr. 358 af 20. maj 2003, om krav til
regnskabsmæssig adskillelse i forhold til andre aktiviteter er ikke relevant, da selskabet
alene udfører netbevillingsaktiviteter.
Selskabet anmelder hvert år senest 1. juni dokumentation for den regnskabsmæssige
adskillelse af aktiviteter til Energitilsynet i henhold til elforsyningslovens § 76, stk. 1, nr.
4, og BEK nr. 144 af 2. marts 2006.

9. Habilitet

Elforsyningslovens § 45 om habilitetskrav til selskabets ledelse og bestyrelse er ikke
relevant, da selskabet ikke er ejer eller medejer af andre selskaber, der udfører
kommercielle aktiviteter.
Selskabet har i øvrigt under 100.000 tilsluttede forbrugere og er således ikke omfattet
af elforsyningslovens§ 45, stk. 1 og 2.
10.Aftaler på markedsbestemte vilkår
Selskabets aftaler med andre selskaber kan alene indgås på markedsmæssige vilkår,
idet selskabet ikke har tilknytning til andre selskaber. Selskabet har en fast procedure
for, at alle aftaler indgås skriftligt, hvilket de ansvarlige medarbejdere er gjort bekendt
med.
11. Ikke diskriminerende prisfastsættelse
Prisfastsættelsen af virksomhedens ydelser sker efter ikke diskriminerende kriterier og
anmeldes til Energitilsynet. Priser fastsættes efter metoder, som er anmeldt til og
godkendt af Energitilsynet. Tilsyns- og klagefunktionen varetages af Energitilsynet.
(Elforsyningslovens § 78 jf. § 77).
Selskabet følger Dansk Energis vejledende tarifberegningsmodel samt Dansk Energis
vejledende model til beregning af tilslutningsbidrag/udmeldte standardtilslutningsbidrag.
g)

IC-ansvarlig og kontrolfunktion:
Direktør Henrik Pedersen er ansvarlig for det Interne Overvågningsprogram (IOansvarlig) samt kontrollerer løbende overholdelsen af dette. Selskabets IO-ansvarlige
foretager løbende overvejelser om informations- og vidensniveauets tilstrækkelighed
blandt medarbejdere og konsulentfirmaer og om behov for ændringer i programmet.
Eventuelle hændelser, der ikke har været i overensstemmelse med fortroligheds- og
ikke diskriminationsreglerne mv. noteres af den enkelte medarbejder og indberettes
til lederen, der foretager en vurdering af tilstrækkeligheden af programmet.
Overtrædelse af reglerne vil / kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.
Resultatet af vurderingen og tiltag til ændringer i IO-programmet forelægges
selskabets bestyrelse en gang årligt.
Nye medarbejdere informeres særskilt om programmet ved deres ansættelse.

h)

Audit:
Ovenstående punkter f 1-9 er efterset og gennemgået med alle medarbejdere den
23. maj 2022
Der er i denne periode ikke ansat nye medarbejdere.
Alle medarbejdere har deltaget i gennemgang af Intern overvågningsprogrammet,
medarbejdererklæring er underskrevet og medsendt.
Ved gennemgangen er der ikke fundet afvigelser og derfor er der ikke foretaget
ændringer.

Årsberetning. Ovenstående er grundlaget for selskabets årsberetning, idet programmet

med beskrivelse af årets tiltag og ledelsens/bestyrelsens kommentarer i øvrigt senest 1 .
juni fremlægges på selskabets kontor og fremsendes til Energitilsynet.
Med venlig hilsen
{ti~up 1værk Net A/S
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~dfri9n---Direktør

