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Tilbagekaldelse af afgørelse af den 13. november 2009 

Sagens oplysninger 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 13. november 2009 truffet en afgø-

relse, hvori SEAS fik en ringforbindelse godkendt som en nødvendig nyin-

vestering i henhold til § 2, stk. 1, nr. 13 i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 

1520 fra den 23. december 2004 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 

1520). Denne afgørelse indeholdte ikke en begrundelse for, hvorfor sekreta-

riatet for Energitilsynet mente, at ringforbindelsen var en nødvendig nyinve-

stering.  

Afgørelse:  

Sekretariatet for Energitilsynet tilbagekalder afgørelsen fra den 13. novem-

ber 2009, hvori en ringforbindelse blev godkendt som en nødvendig nyinve-

stering i henhold til § 2, stk. 1, nr. 13 i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 

1520 fra den 23. december 2004. Årsagen er, at denne afgørelse var mangel-

fuld, da den ikke indeholdte en begrundelse. 

Sekretariatet har vurderet, at afgørelsen fra den 13. november 2009 fortsat 

skal have virkning i det konkrete tilfælde, idet modtageren af afgørelsen har 

indrettet sig i tiltro til, at afgørelsen havde virkning. Dette skyldes, at afgø-

relsen var udtryk for en tidligere administrativ praksis, hvorefter ringforbin-

delser var en nødvendig nyinvestering. 

Formålet med tilbagekaldelsen af afgørelsen er, at afgørelsen ikke fremad-

rettet vil kunne skabe berettigede forventninger hos modtageren eller andre, 

som har haft kendskab til afgørelsen. 

 

Lovgrundlag 

Ifølge § 22 i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningslo-

ven (herefter forvaltningsloven) skal en skriftlig afgørelse være ledsaget af 

en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part 

medhold.  

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrun-

delse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 

§ 23. Den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en 

skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den på-
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gældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden 

inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen. 

Stk. 2. En begæring om skriftlig begrundelse efter stk. 1 skal besvares snarest mu-

ligt. Hvis begæringen ikke er besvaret inden 14 dage efter, at begæringen er modta-

get af vedkommende myndighed, skal denne underrette parten om grunden hertil 

samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret. 
 

Det fremgår af forvaltningslovens § 24, at en begrundelse skal indeholde en 

henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet på baggrund af, lige-

som der skal angives de hovedhensyn, som har været bestemmende for 

skønsudøvelsen. Begrundelsen skal om fornødent indeholde en kort redegø-

relse for de sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betyd-

ning for afgørelsen. 

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsreg-

ler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse reg-

ler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, 

der har været bestemmende for skønsudøvelsen. 

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse 

for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væ-

sentlig betydning for afgørelsen. 

Stk. 3. Stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 gælder ikke i de sager, der er nævnt i § 11, stk. 2. 

Begrundelsens indhold kan i øvrigt begrænses i det omfang, hvori oplysninger kan 

undtages fra aktindsigt, jf. §§ 15-15 b. 

 

Det fremgår af § 70, stk. 2, 2. pkt. i Elforsyningsloven
1
, at tarifferne i faste 

priser regnet som et gennemsnit må ikke stige i forhold til tarifferne pr. 1. 

januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, dog 

fortsat skal kunne forrentes og afskrives. 

 
Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om indtægtsrammer 

for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne regu-

lering sikres det, at tarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke stiger i 

forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendige 

nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og afskrives. […] 

 

Tilbagekaldelse 

Der findes ikke i elforsyningsloven
2
 regler omkring tilbagekaldelse. Det er 

derfor de almindelige forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse og æn-

dring af forvaltningsafgørelser, som finder anvendelse i forhold til tilbage-

kaldelse. Disse regler er ikke lovfæstede, men er udviklet i domstolenes, 

ombudsmandens og forvaltningsmyndighedernes praksis, jf. blandt andet 

nedenstående afsnit. 

 
Folketingets ombudsmands praksis om tilbagekaldelse 

Ombudsmanden har i FOB2000.419 haft lejlighed til at udtale sig om tilba-

gekaldelse. Sagen handler om, at et amt havde vedtaget et kystbeskyttelses-

projekt og besluttet, at grundejerne skulle betale en del af udgifterne. Forde-

lingen af udgifterne mellem grundejerne skulle ske i forhold til ejendomme-

nes kystlængde.  

                                                 
1
 Bekendtgørelse af lov om elforsyning nr. 1329 af den 25. november 2013 

2
 Lov om elforsyning nr. 1329 af 25. november 2013 med efterfølgende ændringslov nr. 

633 af 16. juni 2014. 
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Ombudsmanden udtalte blandt andet følgende om tilbagekaldelse: 

”Kystbeskyttelsesloven indeholder ikke regler om adgangen til at tilbagekalde el-

ler ændre en afgørelse der er truffet efter loven.” […] 

”Ved den samlede afvejning af sagens omstændigheder er der to forhold som efter 

min opfattelse har særlig betydning. Det ene er det forhold at der ikke forelå nye 

faktiske oplysninger som kunne indgå i sagen uden en nærmere undersøgelse. Det 

antages normalt som den klare hovedregel at der ikke er adgang til at foretage tilba-

gekaldelse af en tidligere udstedt begunstigende afgørelse hvis myndighedens ønske 

herom bygger på en ren omvurdering af de faktiske oplysninger som forelå for myn-

digheden da den traf sin første afgørelse. Selv hvis der foreligger nye faktiske oplys-

ninger, er det ikke uden videre tilstrækkeligt til at tilbagekalde en foreliggende be-

gunstigende afgørelse
3
.  

Det andet forhold som efter min opfattelse må tillægges særlig betydning ved af-

vejningen af sagens omstændigheder, er arten af de forhold som taler til gunst for 

at tilbagekalde afgørelsen. Det antages i almindelighed at visse interesser udgør et 

særligt kvalificeret grundlag for at tilbagekalde en truffen afgørelse. Det er navnlig 

hensynet til menneskers liv, sundhed og velfærd, statens sikkerhed, forebyggelse og 

opklaring af lovovertrædelser og opretholdelse af ro og orden
4
.  

I den foreliggende sag var der som nævnt samlet set to forhold som især talte til 

gunst for tilbagekaldelsen, nemlig dels at De ikke havde haft mulighed for at ind-

rette Dem i tillid til afgørelsen, og dels at i hvert fald nogle af de øvrige grundejere 

måtte antages at have interesser i sagen som var modsatrettet Deres interesse. In-

gen af disse forhold kan betragtes som et sådant særlig kvalificeret grundlag for at 

tilbagekalde afgørelsen af 28. august 1998. Disse hensyn kunne derfor kun tillægges 

begrænset betydning..” (Sekretariatet for Energitilsynets fremhævning) 

 

Energiklagenævnets praksis:  
Energiklagenævnet traf den 20. oktober 2008 afgørelse i sag J.nr. 1011-240 

om tilbagekaldelse af Energitilsynets afgørelser om beregning af mark-

uppen til forsyningspligtprisen. Energitilsynet havde ved afgørelse af 23. ju-

ni 2008 besluttet at tilbagekalde afgørelser om godkendelse af markuppen 

på forsyningspligtprisen for 2. kvartal 2006. Energiklagenævnet ophævede 

Energitilsynets afgørelse. Af Energiklagenævnets afgørelse fremgår blandt 

andet: 
”Energiklagenævnet har på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at Energitil-

synet i forbindelse med kontrol af de anmeldte forsyningspligtpriser for 2. kvartal 2006 

begik en regnefejl, hvilket medførte, at alle selskaber fik godkendt deres priser, og at 

forsyningspligtselskaberne ikke fik oplyst markup’ens konkrete størrelse i forbindelse 

med, at selskabernes priser blev godkendt.  

 

Elforsyningsloven regulerer ikke, hvorvidt en myndigheds gyldige afgørelser truffet i 

henhold til loven kan tilbagekaldes. Vurderingen af, om Energitilsynet kan tilbagekalde 

de tidligere afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006, skal således ske 

i henhold til de almindelige forvaltningsretlige principper om tilbagekaldelse af begun-

stigende forvaltningsafgørelser. I henhold hertil er hovedreglen, at en myndigheds be-

gunstigende forvaltningsafgørelse ikke uden videre kan tilbagekaldes. Hvorvidt der kan 

ske tilbagekaldelse af en sådan afgørelse beror på en samlet vurdering af hensynene til 

afgørelsens adressat, herunder navnlig adressatens berettigede forventninger om, at den 

                                                 
3
 Ombudsmanden henviser til Karsten Revsbech mfl., Forvaltningsret. Almindelige Emner, 

3. udg. (1997), s. 446ff, og Karsten Loiborg mfl., Forvaltningsret (1994), s. 628f. 
4
 Ombudsmanden henviser til Karsten Revsbech mfl., Forvaltningsret. Almindelige Emner, 

3. udg. (1997), s. 442ff, Karsten Loiborg mfl., Forvaltningsret (1994), s. 625f, og Bent 

Christensen, Forvaltningsret. Prøvelse (1994), s. 194. 
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oprindelige afgørelse står ved magt, og myndighedens interesse i, at afgørelsen ophæ-

ves.  

[…] 

Energiklagenævnet finder efter en samlet afvejning af de omhandlede hensyn og efter 

en konkret vurdering af de enkelte sager, at hensynet til forbrugerbeskyttelse ikke kan 

begrunde tilbagekaldelse af Energitilsynets oprindelige afgørelser overfor nogle af de 

berørte selskaber. Hensynene til genoprettelse af markedspåvirkningen og tillidshensyn 

til Energitilsynet kan ikke føre til andet resultat. Energiklagenævnet har herved navnlig 

lagt vægt på, at den begåede fejl har haft en relativ beskeden betydning for de enkelte 

forbrugere. Selv i de tilfælde, hvor fejlen har haft størst betydning for den gennemsnitli-

ge forbruger, finder Energiklagenævnet – selvom beløbene ikke kan betegnes som gan-

ske uvæsentlige – at hensynet til forbrugerne i de konkrete tilfælde ikke er tilstrækkeligt 

tungtvejende i forhold til de pågældende selskabers berettigede forventninger. Energi-

klagenævnet har herved også lagt vægt på, at Energitilsynet ensidigt forårsagede den 

omhandlede fejl, og at der er forløbet ca. to år, siden at Energitilsynet traf de pågælden-

de afgørelser, hvorved selskaberne fik godkendt deres priser for 2. kvartal 2006.”  

 

Begrundelse 

Indledningsvis bemærkes, at forhøjelse af indtægtsrammen som følge af en 

nødvendig nyinvestering, er en undtagelse fra hovedreglen om, at indtægts-

rammerne er fastfrosset på 2004 niveau. Tarifferne i faste priser regnet som 

et gennemsnit må ikke stige i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet 

kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne 

forrentes og afskrives, jf. § 70, stk. 2, 2. pkt., i elforsyningsloven. 

 

Der er den 13. november 2009 truffet en afgørelse, hvori det blev vurderet, 

at en ringforbindelse var en nødvendig nyinvestering i henhold til § 2, stk. 1, 

nr. 13 i indtægtsrammebekendtgørelse 1520. Udgangspunktet i henhold til 

forvaltningslovens § 22 er, at ikke-begunstigende afgørelser skal være led-

saget af en begrundelse. Dette drejer sig om en begunstigende afgørelse, idet 

en ringforbindelse blev vurderet som værende en nødvendig nyinvestering. 

Sekretariatet har lagt vægt på, at det drejer sig om en dispensationsansøg-

ning, og at udgangspunktet er, at hverken indtægtsrammer eller regulerings-

priser må stige i forhold til de faste priser i 2004, dog således at der fortsat 

kan ske forrentning og afskrivning af nødvendige nyinvesteringer. Da afgø-

relsen af den 13. november 2009 ikke indeholder en begrundelse, er det ikke 

muligt at klarlægge, hvilket hensyn som har været inddraget i skønsafvej-

ningen i forbindelse med vurderingen af dispensationsansøgningen. Sekreta-

riatet vurderer på den baggrund, at afgørelsen af den 13. november 2009 har 

en retlig mangel, idet der ikke er en begrundelse i afgørelsen for, hvorfor 

sekretariatet har fundet grundlag for at dispensere for udgangspunktet i el-

forsyningslovens § 70, stk. 2, 2. pkt, jf. ovenfor.  

Nedenfor vil det blive vurderet, at den manglende begrundelse er tilstrække-

lig til at medføre tilbagekaldelse og/eller omgørelse. 

Tilbagekaldelse 
Elforsyningsloven regulerer ikke, hvorvidt en myndigheds gyldige afgørel-

ser truffet i henhold til loven kan tilbagekaldes, og der er derfor de alminde-

lige forvaltningsretlige principper om tilbagekaldelse som finder anvendel-

se, jf. lovgrundlaget.  
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Sekretariatet finder grundlag for at tilbagekalde afgørelsen af den 13. no-

vember 2009, da der ikke er en begrundelse i afgørelsen, og det er derfor 

uklart, hvilke hensyn som sekretariatet har lagt vægt i forbindelse med vur-

deringen af, at en ringforbindelse var en nødvendig nyinvestering. Det be-

mærkes i den forbindelse, at det drejer sig om en dispensationsansøgning, 

som fraviger elforsyninglovens hovedregel om, at indtægtsrammer og regu-

leringspriser ikke må stige i forhold til de faste priser i 2004, jf. elforsy-

ningslovens § 70, stk. 2, 2 pkt.  

Afgørelsen af den 13. november 2009 kan skabe berettigede forventninger 

om, at en ringforbindelse kan være en nødvendig nyinvestering hos modta-

geren og andre, som har kendskab til den. Afgørelsen kan desuden skabe be-

rettigede forventninger i forhold til fremtidige ansøgninger om vurderingen 

af en ringforbindelse som en nødvendig nyinvestering i henhold til indtægts-

rammebekendtgørelsens regler. Sekretariatet ønsker med tilbagekaldelse af 

afgørelsen af den 13. november 2009 at undgå, at afgørelsen af den 13. no-

vember 2009 fremadrettet skaber berettigede forventninger i forhold til vur-

deringen af, hvorvidt en ringforbindelse kan være en nødvendig nyinveste-

ring.   

Omgørelse 
Sekretariatet vurderer ikke, at der er grundlag for at omgøre (ændre) afgø-

relsen fra den 13. november 2009, da modtageren, SEAS-NVE, har indrettet 

sig i tillid til, at denne afgørelse havde retsvirkning. Afgørelsen er truffet i 

2009, og afgørelsen har således haft virkning i en lang periode, hvor virk-

somheden har handlet i tiltro til, at forhøjelsen af indtægtsrammen på bag-

grund af den konkrete afgørelse var korrekt udmeldt. Endvidere bemærkes, 

at Sekretariatet for Energitilsynet fører tilsyn med og udmelder indtægts-

rammer til netvirksomhederne på baggrund af reglerne i indtægtsrammebe-

kendtgørelserne, og virksomhederne må således kunne handle i tillid til, at 

de økonomiske retningslinjer som udmeldes af sekretariatet i form af afgø-

relser er i overensstemmelse med gældende regler, herunder forvaltningslo-

vens regler. Desuden har sekretariatet forholdt sig passivt i forhold til den 

oprindelige afgørelse fra den 13. november 2009, idet sekretariatet først har 

reageret i forbindelse med en ny ansøgning i 2012, hvor der blev ansøgt om 

forhøjelse af indtægtsrammen på baggrund af en nødvendig nyinvestering i 

form af en ringforbindelse. SEAS-NVE har således været i god tro, idet 

SEAS-NVE ikke har haft mulighed for at gennemskue, at afgørelsen af den 

13. november 2009 var mangelfuld. Sekretariatet har desuden lagt vægt på, 

at hensynet til lighed og konsekvens i forhold til vurderingen af ringforbin-

delser som nødvendige nyinvesteringer i afgørelsen af den 13. november 

2009 ikke er så tungtvejende, at det kan opveje hensynet til adressatens be-

rettigede forventninger. Der ændres således ikke på retstilstanden for SEAS-

NVE bagudrettet, men tilbagekaldelsen af afgørelsen af den 13. november 

2009 vil forhindre, at der fremadrettet kan opstå berettigede forventninger i 

henhold til denne afgørelse.   

Sammenfatning 
Sekretariatet vurderer sammenfattende, at der kan ske tilbagekaldelse af af-

gørelsen af den 13. november 2009 dog således, at retstilstanden for SEAS 
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NVE opretholdes for den konkrete ringforbindelse, da SEAS NVE har haft 

berettigede forventninger i forhold til den oprindelige afgørelse fra den 13. 

november 2009. Afgørelsen af den 13. november 2009 tilbagekaldes såle-

des, at der ikke kan opstå berettigede forventninger i forhold til afgørelsen 

fremadrettet.   

 

Klagevejledning 

 

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. 

Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 

uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til:  

                       

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, at klagen er modtaget 

i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under me-

nuen "Klagebehandling". 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretnings-

orden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 

 nævnets sammensætning 

 formandens opgaver 

 indgivelse af klage 

 gebyr 

 oplysninger, der indgår i sagerne 

 afgørelser 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Louise Ryge Norsgård 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte: 4171 5418 

mailto:ekn@ekn.dk
http://www.ekn.dk/

