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Punkt 5 
Energitilsynets møde den 26. november 2013 

Tilkendegivelse om gennemsigtighedsplatform 
på engrosmarkedet for naturgas  
 

Resumé 
1. Denne sag handler om, at Energitilsynet tilkendegiver, at markeds-

deltagere på det danske engrosmarked for naturgas lever op til deres forplig-

telse til at offentliggøre intern viden på effektiv og rettidig vis, hvis de brin-

ger den interne viden på den af Energitilsynet udpegede gennemsigtigheds-

platform (herefter benævnt platformen).  

2. Sagen forelægges for Energitilsynet, da den har væsentlig betydning 

for markedsdeltagerne. Hvis al intern viden offentliggøres på én og samme 

platform, vil det bidrage til, at al relevant information kommer ud til marke-

det på effektiv og rettidig vis. Dermed vil al information være let tilgænge-

lig for alle markedsdeltagere på det danske gasmarked, hvilket bidrager til et 

effektivt marked. 

3. Markedsdeltagerne har en forpligtelse til, jf. art. 4(1) i EU-

forordning nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosener-

gimarkederne (REMIT), at offentliggøre intern viden. Intern viden er defi-

neret som ”specifik viden, som ikke er blevet offentliggjort, som direkte el-

ler indirekte vedrører et eller flere engrosenergiprodukter, og som, hvis den 

blev offentliggjort, sandsynligvis mærkbart ville påvirke prisen på disse en-

grosenergiprodukter” (herefter benævnt intern viden). 

4. Sekretariatet for Energitilsynet (herefter benævnt SET) har sammen 

med Energinet.dk’s Gasdivision etableret platformen i et tæt samarbejde 

med aktører i den danske del af Nordsøen, den danske gasbørs og de danske 

gaslagre. Det er SET’s vurdering, at platformens simple opsætning og ind-

dragelsen af markedsdeltagere i etableringen har været med til at sikre, at 

platformen er praktisk håndterbar og let anvendelig for markedsdeltagerne.  

5. Alle markedsdeltagere har adgang til platformen, og har mulighed 

for at anvende platformen til offentliggørelse af intern viden.  
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6. Udgifterne til etableringen af platformen afholdes af Energinet.dk, 

og markedsdeltagerne har ikke omkostninger i forbindelse med brugen af 

platformen til offentliggørelse af intern viden. Det er SET’s vurdering, at 

anvendelsen af platformen ikke er byrdefuld for markedsdeltagerne, og at 

den giver aktørerne en hurtig og let måde at offentliggøre intern viden til 

gasmarkedet på. 

7. Anvendelsen af én platform til offentliggørelse af intern viden er 

desuden i tråd med ACER’s vejledning til de nationale regulatorer. Den 

danske platform er i vejledningen fremhævet som ”best practice” for offent-

liggørelse af intern viden på engrosmarkedet for naturgas. 

8. Energitilsynet håndhæver forbuddet mod markedsmisbrug og mang-

lende/mangelfuld offentliggørelse af intern viden. Energitilsynet vil kunne 

føre et mere effektivt tilsyn i henhold til REMIT, hvis markedsdeltagere på 

det danske engrosmarked for naturgas anvender platformen til at offentlig-

gøre intern viden. Der er således ikke tvivl om, hvor og hvornår den interne 

viden er offentliggjort. 

9. Energitilsynet kan træffe administrative afgørelser i forhold til 

REMIT. En sådan administrativ afgørelse kunne f.eks. være et påbud til en 

markedsdeltager om, at vedkommende ikke har overholdt forpligtelsen til 

offentliggørelse af intern viden, jf. 4(1) REMIT, hvis det konstateres, at en 

markedsdeltager har undladt at bruge platformen.  

10. Tilkendegivelsen vil blive offentliggjort på Energitilsynets hjemme-

side. SET vil i den forbindelse udarbejde information til markedsdeltagere 

til offentliggørelse på Energitilsynets hjemmeside vedrørende anvendelsen 

af platformen. 

Tilkendegivelse 

11. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vur-

dering tilkendegivet følgende:  

 Markedsdeltagere på det danske engrosmarked for naturgas opfyl-

der deres forpligtelse, jf. art. 4(1) i REMIT-forordningen, til at of-

fentliggøre intern viden, som de besidder, på effektiv og rettidig vis 

ved at offentliggøre intern viden på gennemsigtighedsplatformen 

https:gasmarketmessage.dk. 

 

 Energitilsynet vil lægge tilkendegivelsen til grund i fremtidige vur-

deringer af, om markedsdeltagere har offentliggjort intern viden ret-

tidigt og effektivt i henhold til REMIT. 
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Sagsfremstilling  

Introduktion 

12. SET har sammen med Energinet.dk’s Gasdivision, i et frivilligt sam-

arbejde med branchen, etableret en gennemsigtighedsplatform. Platformen 

har gjort det muligt for markedsdeltagere effektivt og rettidigt at offentlig-

gøre intern viden til resten af markedet.   

13. REMIT
1
 er forordningen om integritet og gennemsigtighed på en-

grosenergimarkederne. Formålet med øget integritet og gennemsigtighed er 

at fremme åben og fair konkurrence på engrosenergimarkederne for elektri-

citet og naturgas til fordel for slutbrugerne. 

14. Det væsentligste indhold i forordningen er en pligt for markedsdel-

tagere til at offentliggøre intern viden. Intern viden defineres som værende 

specifik viden som ikke er offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrø-

rer et eller flere engrosenergiprodukter, og som, hvis den blev offentliggjort, 

sandsynligvis mærkbart ville påvirke prisen på engrosmarkedet. 

15. På nuværende tidspunkt er det frivilligt for markedsdeltagere at an-

vende platformen til offentliggørelse af intern viden. Markedsdeltagere skal 

derfor ikke nødvendigvis anvende platformen til offentliggørelse af intern 

viden, men kan eksempelvis anvende egen hjemmeside.  

16. En tilkendegivelse fra Energitilsynet om, at danske aktører offentlig-

gør intern viden på platformen vil sikre, at al relevant information kommer 

ud til markedet på effektiv og rettidig vis. Det vil sikre, at al markedsrele-

vant information fremadrettet samles ét sted og gøre information let tilgæn-

gelig for alle markedsdeltagere på det danske gasmarked.  

17. Energitilsynet skal håndhæve forbuddet mod markedsmisbrug, her-

under manglende offentliggørelse af intern viden. Energitilsynet kan føre et 

mere effektivt tilsyn i henhold til REMIT, hvis markedsdeltagere på det 

danske engrosmarked for naturgas udelukkende anvender platformen til of-

fentliggørelse af intern viden. Det vil fjerne tvivl om, hvor og hvornår intern 

viden er offentliggjort.  

18. De følgende afsnit beskriver baggrunden for etableringen af platfor-

men, nemlig SET’s undersøgelse af adgangsforholdene i opstrømssystemet i 

2011, og ikrafttrædelsen af REMIT d. 28. december 2011.  

19. Dernæst følger en introduktion af den etablerede platform og skabe-

lonerne, som markedsdeltagere skal anvende for at offentliggøre intern vi-

den på platformen. Yderligere oplysninger vedrørende platformen, som ek-

                                                 
1
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om 

integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne. 
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sempler på skabelonerne, endelige beskeder og vejledning for anvendelse af 

platformen vil fremgå af sagens bilag.   

20. SET vil, såfremt Energitilsynet kan tilslutte sig tilkendegivelsen, ud-

arbejde information til markedsdeltagere til offentliggørelse på Energitilsy-

nets hjemmeside vedrørende anvendelsen af platformen. 

Baggrund og formål  

21. Baggrunden for etableringen af en platform var hovedsagelig SET’s 

undersøgelse af adgangsforholdene i opstrømssystemet, der blev offentlig-

gjort på Energitilsynets hjemmeside i juni 2011. Hertil kommer ikrafttræ-

delsen af REMIT. 

22. SET’s undersøgelse af engrosmarkedet for naturgas om adgangsfor-

holdene i opstrømssystemet viste, at der blandt en række centrale aktører
2
 

var en generel bekymring for manglende gennemsigtighed i opstrømssyste-

met og asymmetrisk information mellem aktørerne på markedet. 

23. Flere af aktørerne ønskede mere åbenhed om opstrømssystemet og 

beskrev det hidtidige system som ”et lukket land”. Undersøgelsen viste, at 

der var et behov for lige og samtidig adgang til information om produktions- 

og flowdata vedrørende gasproduktion og transport i Nordsøen. Flere af ak-

tørerne fandt, at der var brug for markant mere gennemsigtighed i opstrøms-

systemet, bl.a. transparens om produktionsforhold, flow, adgangsvilkår for 

rørledninger og platforme, allokeringsforhold m.v. Mangel på gennemsig-

tighed kan skabe ulige vilkår for markedsdeltagere og dermed være en hin-

dring for effektiv konkurrence i gasmarkedet, jf. Energitilsynets tilkendegi-

velse om tariffer og adgangsvilkår for transport af naturgas i det danske op-

strømssystem i Nordsøen af 20. juni 2011.    

24. Undersøgelsen viste, at markedsrelevant information fra opstrømsak-

tiviteter, såsom produktionsstop, planlagte eller ikke-planlagt vedligeholdel-

se, flow, adgangsvilkår, kapacitetsreservationer m.v. hovedsageligt blev delt 

mellem de aktører, der havde indgået transportaftaler eller lange bilaterale 

gasaftaler m.v. Dette indebar mangel på gennemsigtighed og asymmetrisk 

information mellem producenter/kontrahenter og andre markedsdeltagere på 

engrosmarked for naturgas, og det gav potentielt visse aktører en konkur-

rencemæssig fordel og medvirkede til mistillid til markedet.  

25. Det fremgår af Energitilsynets tilkendegivelse om tariffer og ad-

gangsvilkår i 2011, at information om produktionsforhold, flow og kapaci-

tetsreservationer er vigtige oplysninger for aktørerne på engrosmarkedet, der 

er relevante for handel på den danske gasbørs, Gaspoint Nordic, tidligere 

                                                 
2
 Der var dialog med såvel danske og norske producenter, samt leverandører på markedet 

(DONG Naturgas A/S, Energinet.dk, Gassco, Hess Danmark, Chevron, Shell, Mærsk Olie 

& Gas, HMN Naturgas, Bayern Gas og NGF Gazelle). 
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Nord Pool Gas. I Energitilsynet’s tilkendegivelse fremgår det, at Energitil-

synet finder det potentielt diskriminerende, at kun nogle aktører har adgang 

til information om fx produktionshændelser (produktionsstop, nedbrud, re-

duktion etc.) og gasflow. Det er information, der har betydning for handlen 

på engrosmarkedet og gasbørsen. Sekundært har informationerne betydning 

for transporten i opstrømssystemet og transmissionssystemet.  

26. I tilkendegivelsen er det således vurderingen, at der er et stort behov 

for mere gennemsigtighed i den danske opstrømssektor. SET’s øgede fokus 

på den danske opstrømssektor faldt sammen med ikrafttrædelsen af REMIT, 

der kræver, at markedsdeltagere offentliggør intern viden, der mærkbart 

ville kunne påvirke prisen på et engrosenergiprodukt, på effektiv og rettidig 

vis. 

27. På baggrund heraf valgte SET i samarbejde med Energinet.dk’s 

Gasdivision at tage initiativ til en frivillig og branchebaseret løsning til 

håndtering af gennemsigtighedsproblemstillingen med udgangspunkt i op-

strømssektoren. Hovedformålet med projektet var:  

 at etablere en fælles webplatform til rettidig offentliggørelse af mar-

kedsrelevant og potentiel prispåvirkende information for ejere af 

produktionsfaciliteter og infrastruktur i den danske del af Nordsøen.  
 

28. Opstartsmødet med branchen blev afholdt den 21. februar 2012. En 

platform for markedsrelevant information fra især den danske del af Nord-

søen blev realiseret den 1. oktober 2012.  

29. I løbet af 2013 er platformen blevet udviklet løbende, således plat-

formen er blevet endnu mere anvendelig også for øvrige relevante aktører på 

gasmarkedet, såsom de danske gaslagre, gasbørsen og den danske TSO, 

Energinet.dk.  

30. Energinet.dk sørger løbende for forbedringer af platformen i samar-

bejde med aktører fra branchen og SET.  
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Gennemsigtighedsplatformen 

31. Platformen
3
 er en webplatform, der har til formål at styrke gennem-

sigtigheden på det danske engrosmarked for gas. Platformen skal sikre, at 

intern viden, der sandsynligvis vil påvirke prisen på det danske engrosmar-

ked, kan blive offentliggjort effektivt og rettidigt. Det er frivilligt for mar-

kedsdeltagere at anvende platformen til at dele informationer med markedet. 

32. Informationer, der bliver offentliggjort på platformen, betegnes Gas 

Market Messages (herefter benævnt besked/beskeder).  

33. Platformen er henvendt til markedsdeltagere på det danske engros-

marked for naturgas, hvilket er personer, der indgår i transaktioner, herunder 

afgivelse af handelsordrer, på engrosmarkedet for naturgas i Danmark.  

34. Platformens drift, vedligehold og videreudvikling afholdes af Ener-

ginet.dk.  

35. SET og Energinet.dk’s Gasdivision etablerede platformen i samar-

bejde med projektdeltagerne Maersk Oil, DONG E.P., DONG Energy Pipe-

line, Nordsøfonden, Shell, Gaspoint Nordic, Energinet.dk gaslager og 

DONG Storage. 

36. Der er per august 2013 tilmeldt 122 enkeltpersoner fra 23 forskellige 

institutioner, der kan offentliggøre intern viden på platformen. Disse enkelt-

personer modtager ligeledes al information, der sendes fra platformen. 

37. Energinet.dk og Energitilsynet har særlige rettigheder til platformen, 

der giver mulighed for at se, hvem den konkrete afsender af de enkelte be-

skeder er. Resten af markedet ved kun, hvilken virksomhed/institution, der 

har afsendt beskeden, hvis afsenderen frivilligt skriver sit navn ind i kom-

mentarfeltet på beskederne.  

38. Der er udarbejdet en procedure, der skal benyttes, såfremt det eksi-

sterende system ikke kan anvendes. Dette er eksempelvis i tilfælde af ned-

brud på platformen eller lignende, hvor brugerne ikke vil kunne afsende be-

skeder. Brugerne vil kunne kontakte kontrolcenteret hos Energinet.dk, der 

herefter vil sikre, at informationen videregives til markedet. 

39. For at kunne uploade/offentliggøre beskeder på platformen kræves 

der en underskrevet aftale mellem virksomheden og Energinet.dk som ad-

ministrator. Energinet.dk godkender alle brugere med en underskrevet kon-

trakt. Det er gratis for brugerne at anvende platformen, dvs. det er gratis at 

afsende beskeder. De aktører, der ikke har en underskrevet kontrakt med 

Energinet.dk, har ikke mulighed for at offentliggøre beskeder på platformen.  

                                                 
3
 Gennemsigtighedsplatformen er tilgængelig via https://gasmarketmessage.dk 

https://gasmarketmessage.dk/
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40. Det er muligt for aktørerne at modtage/læse beskederne på tre for-

skellige måder. Det er gratis at anvende alle tre muligheder: 

 En underskrevet aftale mellem virksomheden og Energinet.dk om 

brugen af platformen giver mulighed for at sende beskeder. Samtidig 

vil tilmeldte mailadresser fra virksomheden fremadrettet modtage 

beskeder per mail. 

 

 Der er muligt at læse beskeder direkte på platformen 

https://gasmarketmessage.dk. Der er mulighed for at læse alle be-

skeder tilbage i tid.  

 

 Ved tilmelding på hjemmeside til Energinet.dk’s generelle nyheds-

brev om gasmarkedet vil aktørerne blandt andet kunne modtage be-

skeder fra platformen. Nyhederne modtages per mail. 

Vejledninger 

41. SET og Energinet.dk’s Gasdivision har sammen med projektdelta-

gerne udarbejdet vejledninger for anvendelse af platformen. Vejledningerne 

er udarbejdet på engelsk, offentliggjort af Energinet.dk og er tilgængelig på 

platformens hjemmeside. Vejledningerne er ikke endelige eller bindende, og 

opdateres løbende af Energinet.dk’s Gasdivision i samarbejde med SET og 

projektdeltagerne.  

42. Der er udarbejdet vejledningen Disclosure Guidelines for Gas Mar-

ket Messages for anvendelse af platformen for markedsdeltagere. Den inde-

holder en vejledning til udarbejdelse af beskeder på platformen. Vejlednin-

gen indeholder derudover en beskrivelse af, hvornår markedsdeltagere skal 

offentliggøre en besked, hvilket følger REMIT forordningen. Vejledningen 

fremgår af bilag 1.  

43. SET og Energinet.dk’s Gasdivision har i samarbejde med Maersk 

Oil, Gaspoint Nordic (tidligere Nord Pool Gas), DONG Energy og Nordsø-

fonden udarbejdet Indicative threshold of REMIT publishing obligation – 

for the Danish Gas Offshore Sector, hvilket er en vejledende tærskelværdi 

for offentliggørelse af beskeder fra den danske del af Nordsøen, jf. bilag 2.  

44. Vejledningen Description of Energinet.dk’s handling of REMIT er 

en vejledning for den danske TSO’s anvendelse af platformen til håndtering 

af markedsrelevant information, der potentielt vil påvirke prisen på det dan-

ske engrosmarked, jf. bilag 3.  

45. Der er udarbejdet vejledningen Description of the gas storage com-

panies’ handling of REMIT, hvilket er en vejledning for de danske gaslagres 

anvendelse af platformen til håndtering af markedsrelevant information, der 

potentielt vil påvirke prisen på det danske engrosmarked, jf. bilag 4.  

https://gasmarketmessage.dk/
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Beskeder 

46. Det er på platformen muligt at offentliggøre information ad to kana-

ler. Aktørerne har mulighed for at anvende REMIT Messages eller General 

Market Messages for at offentliggøre intern viden. Forskellen mellem de to 

typer af beskeder er hovedsageligt deres opbygning.  

47. REMIT Messages er beskeder specifik målrettet til indrapportering 

af nedbrud og planlagt vedligeholdelse for offshore gasproduktion, men er 

ligeledes anvendelig til indrapportering vedrørende opstrømsrørledningen, 

gasbehandlingsanlæg, gaslagre og transmissionssystemet (herunder bl.a. 

kompressorstationen i Egtved).  

48. Det er en standardiseret skabelon, hvorved de udsendte beskeder har 

en ensartet opbygning. Skabelonen indeholder drop-down felter og en ind-

bygget kalender. Skabelonen skal sikre en så let og simpel indrapportering 

som muligt, samt letforståelige og klare beskeder for modtagerne. Derud-

over skal den standardiserede og simple skabelon forebygge og reducere an-

tallet af fejlindtastninger.   

49. Et eksempel på skabelonen og en endelig besked fremgår af bilag 5 

og 6. Derudover henvises der til vejledningen Disclosure Guidelines for Gas 

Market Messages for yderlig information, jf. bilag 1.  

50. General Market Messages er beskeder henvendt til markedsdeltage-

re, der ikke finder det muligt at anvende den standardiserede skabelon, 

REMIT Messages, til at offentliggøre intern viden.  

51. Derudover er det muligt at anvende General Market Messages til of-

fentliggørelse af information, der er af kommerciel interesse for markeds-

deltagere. Denne type information vedrører eksempelvis Energinet.dk’s er-

klæring af en forsyningskrise, endelige beslutninger om ny kapacitet, tekni-

ske problemer på platformen, fusioner og opkøb m.v. 

52. Skabelonen er opbygget efter et manuelt fritekstfelt, men skal i vi-

dest mulig omfang indeholde samme felter og opsætning som den standardi-

serede skabelon.   

53. Et eksempel på skabelonen og en endelig meddelelse fremgår af bi-

lag 7 og 8. Der henvises til vejledningen Disclosure Guidelines for Gas 

Market Messages for yderligere information, jf. bilag 1.    
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Branchens bemærkninger til platformen 

54. SET har indhentet oplysninger fra markedsdeltagerne vedrørende 

anvendelsen af platformen. I den forbindelse har SET taget direkte kontakt 

til projektdeltagerne. Herudover har SET foretaget en offentlig indhentning 

af oplysninger via Energitilsynets hjemmeside. Markedsdeltagerne har haft 

mulighed for at indsende oplysninger til SET i perioden 14. – 25. oktober 

2013.  

55. SET har modtaget bemærkninger fra Energinet.dk’s Gasdivision. 

Energinet.dk’s Gasdivision udtrykker tilfredshed med tilkendegivelsen om 

platformen, og Energitilsynets accept af platformen som anvendelig til at 

sikre øget gennemsigtighed på det danske gasmarked. 

56. SET har modtaget bemærkninger fra DONG Energy (herefter 

DONG), der finder det positivt, at den etablerede platform fremover skal 

anvendes til offentliggørelse af intern viden. Det vil sikre, at alle informati-

oner, der kan have en påvirkning på priserne i markedet, samles ét sted.  

57. DONG udtrykker tilfredshed med Energitilsynets arbejde med at 

etablere en offentligt tilgængelig gennemsigtighedsplatform, samt det gode 

samarbejde, som Energitilsynet har etableret med markedsaktørerne gennem 

projektfasen. 

58. DONG er generelt positiv overfor, at der er lavet en fallback proce-

dure i tilfælde af, af platformen ikke virker. Brugerne vil i dette tilfælde 

kunne kontakte Energinet.dk, der vil sikre, at informationen videregives til 

markedet på anden vis. DONG finder, at det skal præciseres i tilkendegivel-

sen, at intern viden er offentliggjort med frigørende virkning for markeds-

deltageren i det øjeblik de nødvendige informationer er givet videre til 

Energinet.dk. Alternativt finder DONG, at det skal præciseres, at informati-

onen kan offentliggøres på egen hjemmeside, hvis platformen er nede.  

59. SET har præciseret markedsdeltagernes ansvar for offentliggørelse 

af intern viden ved anvendelse af en fallback procedure. 

60. Det er SET’s vurdering, at markedsdeltagerne er ansvarlige for of-

fentliggørelse af intern viden, men SET vurderer ikke, at markedsdeltagerne 

kan stilles til ansvar for driften af platformen.     

61. I tilfælde af nedbrud på platformen er det SET’s vurdering, at mar-

kedsdeltagere, der rettidig har sendt intern viden til Energinet.dk’s kontrol-

center dermed har overholdt deres forpligtelse til at offentliggøre intern vi-

den effektivt og rettidigt.  

62. Det gælder samtidig, at markedsdeltagerne ikke kan anvende denne 

information til at handle i markedet så længe den ikke er tilgængelig for 

markedet som helhed.  
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Ovennævnte vurdering er i overensstemmelse med ACER’s vejledning til de 

nationale regulatorer om fortolkning af REMIT.
4
  

 

 

 

 

 

 
 
 

  

                                                 
4
 Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parlia-

ment and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and 

transparency, 2
nd

 Edition 
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Lovgrundlag 

63. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 

25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarke-

derne (REMIT). 

64. I forordningen er ”intern viden” defineret som:  

Art. 2, stk. 1) Definitioner: »intern viden«: specifik viden, som ikke er blevet of-

fentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører et eller flere engrosenergiproduk-

ter, og som, hvis den blev offentliggjort, sandsynligvis mærkbart ville påvirke pri-

sen på disse engrosenergiprodukter. 

65. I forordningen er ”engrosenergiprodukter” defineret som: 

Art. 2, stk. 4) Definitioner: »engrosenergiprodukter«: følgende kontrakter og deri-

vater, uanset hvor og hvordan de handles: 

 

A) kontrakter om levering af elektricitet eller naturgas, når levering sker i Unionen 

 

B) derivater vedrørende elektricitet eller naturgas produceret, handlet eller leveret i 

Unionen 

 

C) kontrakter vedrørende transport af elektricitet eller naturgas i Unionen 

 

D) derivater vedrørende transport af elektricitet eller naturgas i Unionen 

 

66. I forordningen er ”engrosenergimarked” defineret som:  

Art. 2, stk. 6) Definitioner: »engrosenergimarked«: ethvert marked 

inden for Unionen, hvor der handles med engrosenergiprodukter. 

67. I forordningen er ”markedsdeltager” defineret som:  

Art. 2, stk. 7) Definitioner: »markedsdeltager«: enhver person, herunder transmis-

sionssystemoperatør, som indgår i transaktioner, herunder afgivelse af handelsor-

drer, på et eller flere engrosenergimarkeder. 

68. Det fremgår af forordningen, at det er forbudt personer, som er i be-

siddelse af intern viden vedrørende et engrosenergiprodukt:  

Art. 3, stk. 1 a) Forbud mod insiderhandel: at benytte denne viden ved direkte eller 

indirekte, for egen eller tredjemands regning at erhverve eller afhænde eller forsø-

ge at erhverve eller afhænde engrosenergiprodukter, som denne viden vedrører 

Art. 3, stk. 1 b) Forbud mod insiderhandel: at meddele denne viden til andre, 

medmindre det sker som et normalt led i udøvelsen af deres beskæftigelse, erhverv 

eller funktioner. 



Side 12 af 21 

 

Art. 3, stk. 1 c) Forbud mod insiderhandel: på grundlag af intern viden at opfordre 

eller overtale andre til at erhverve eller afhænde engrosenergiprodukter, som den-

ne viden vedrører. 

69. Markedsdeltagere har i henhold til forordningen en forpligtelse til at 

offentliggøre intern viden: 

Art. 4, stk. 1) Forpligtelse til at offentliggøre intern viden: Markedsdeltagerne skal 

på effektiv og rettidig vis offentliggøre intern viden, som de besidder, om virk-

somheder eller faciliteter, som den pågældende markedsdeltager, eller dennes mo-

derselskab eller tilknyttede selskab, enten helt eller delvist ejer eller kontrollerer, 

eller hvis driftsforhold den pågældende markedsdeltager eller det pågældende sel-

skab enten helt eller delvist er ansvarlig for. Sådan offentliggørelse omfatter op-

lysninger om kapaciteten og anvendelsen af faciliteter til produktion, oplagring, 

forbrug eller transmission af elektricitet eller naturgas eller vedrørende kapaciteten 

og anvendelsen af LNG-faciliteter, herunder planlagte eller uforudsete driftsstop 

for disse faciliteter.  

 (…) 

Art. 4, stk. 3) Forpligtelse til at offentliggøre intern viden: Når en markedsdeltager 

eller en person, der er ansat af eller handler på vegne af en markedsdeltager, med-

deler intern viden til andre vedrørende et engrosenergiprodukt som et normalt led i 

udøvelsen af sin beskæftigelse, sit erhverv eller sine funktioner som omhandlet i 

artikel 3, stk. 1, litra b), skal den pågældende sikre samtidig, fuldstændig og effek-

tiv offentliggørelse af denne viden. Når meddelelsen sker utilsigtet, skal markeds-

deltageren sikre fuldstændig og effektiv offentliggørelse af denne viden hurtigst 

muligt efter den utilsigtede meddelelse. Dette stykke finder ikke anvendelse, hvis 

den person, der modtager den interne viden, er pålagt tavshedspligt, uanset om 

denne pligt er fastsat ved lov, administrative bestemmelser, vedtægter eller en kon-

trakt.   

(…) 

 

70. Bekendtgørelse af lov nr. 996 om naturgasforsyning af 13. oktober 

2011. 

71. Det fremgår af naturgasforsyningslovens §§ 47 b, 48 og 49, at: 

§ 47 b. Klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at 

forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller 

mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til 

naturgastransmissionsnet, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven 

frist. 

Stk. 2. Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod en juridisk bindende 

afgørelse truffet af det europæiske agentur for samarbejde mellem energiregule-

ringsmyndigheder, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist. 

§ 48. Undlader nogen rettidigt at efterkomme et påbud meddelt af Energitilsynet 

efter § 47 b om at give oplysninger i henhold til § 11, stk. 1, nr. 4, eller at efter-
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komme et påbud meddelt af Energitilsynet i medfør af § 41, kan Energitilsynet 

som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder. 

 Stk. 2. Der er udpantningsret for de i stk. 1 nævnte bøder. 

Stk. 2. Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod en juridisk bindende 

afgørelse truffet af det europæiske agentur for samarbejde mellem energiregule-

ringsmyndigheder, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist. 

§ 49. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bø-

de den, der 

1) driver distributions-, transmissions-, lager-, LNG- og forsyningspligtig virk-

somhed efter §§ 10 og 24 uden bevilling, 

2) etablerer transmissionsnet, LNG-faciliteter eller direkte ledninger efter §§ 13, 

16 og 17 uden tilladelse, 

3) tilsidesætter vilkår for en bevilling eller tilladelse efter de i nr. 1 og 2 nævnte 

bestemmelser, 

 4) undlader at foretage underretning som angivet i § 34, 

5) undlader at foretage eller indsende opgørelse, ophøre med ejerskab eller frem-

sende dokumentation som angivet i § 35, 

6) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at 

berigtige et ulovligt forhold, 

 7) overtræder § 10 c, stk. 3, eller § 46, stk. 1 eller 3, eller 

8) meddeler klima-, energi- og bygningsministeren, Energitilsynet eller Energikla-

genævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at 

afgive oplysninger. 

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med 

bøde den, der overtræder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets for-

ordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet. 

72. Lov nr. 642 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasfor-

syning, straffeloven og retsplejeloven af 12. juni 2013. 

73. Det fremgår af ændringslovens § 2, nr. 6 – 7, at: 

6. I § 48, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: 

Det samme gælder, hvis nogen undlader rettidigt at efterkomme et påbud 

meddelt af Energitilsynet efter § 47 b, stk. 2, om at opfylde de pligter, der 

påhviler vedkommende efter artikel 3, stk. 4, litra b, 2. pkt., artikel 8, stk. 1, 

1. og 2. pkt., eller stk. 5, 1. pkt., eller artikel 9, stk. 1 eller 5, i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning nr. 1227/2011/EU af 25. oktober 2011 

om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne. 
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7. Efter § 49 indsættes: 

§ 49 a. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes 

med bøde den, der overtræder artikel 3, stk. 4, litra b, 2. pkt., artikel 4, stk. 

1, stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3, 1. og 2. pkt., artikel 8, stk. 5, 1. pkt., artikel 9, 

stk. 1, 1. pkt., eller stk. 5, eller artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning nr. 1227/2011/EU af 25. oktober 2011 om integritet og gennem-

sigtighed på engrosenergimarkederne. 

Stk. 2. På samme måde straffes markedsdeltagere, der overtræder forord-

ningens artikel 8, stk. 1, 1. og 2. pkt. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar ef-

ter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

Stk. 4. Forældelsesfristen for strafansvaret i henhold til stk. 1 og 2 er 5 år. 

§ 49 b. Overtrædelse af artikel 3, stk. 1, eller artikel 5 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning nr. 1227/2011/EU af 25. oktober 2011 

om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne straffes med 

bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar ef-

ter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 
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Begrundelse 

74. Markedsdeltagerne på det danske engrosmarked for gas skal offent-

liggøre intern viden som, hvis den blev offentliggjort, sandsynligvis mærk-

bart ville påvirke prisen på engrosenergiprodukter. En manglende offentlig-

gørelse af denne information er en overtrædelse af REMIT-forordningen. 

75. Selve forpligtelsen til at offentliggøre intern viden til resten af mar-

kedet ligger således hos den enkelte markedsdeltager, og den interne viden 

skal offentliggøres på effektiv og rettidig vis.  

76. Det er SET’s vurdering, at markedsdeltagere på gasmarkedet i Dan-

mark alene opfylder forpligtelsen om offentliggørelse af intern viden på en 

effektiv og rettidig vis ved offentliggørelse på platformen. 

Alle informationer samles ét sted 

77. Det er SET’s vurdering, at platformen understøtter effektive marke-

der, da det fører til nemmere tilgængelig information for alle markedsdelta-

gere, da samtlige markedsrelevante informationer samles ét sted. Platformen 

sikrer lige og samtidig adgang til information for alle markedsdeltagere. 

Derudover er det SET’s vurdering, at anvendelsen af én platform til offent-

liggørelse af intern viden er med til at mindske byrden for den enkelte aktør.  

78. Det er SET’s vurdering, at platformen overflødiggør en tilsvarende 

besked på afsenderens hjemmeside, da platformen sikrer, at intern viden på 

det danske gasmarked offentliggøres på effektiv og rettidig vis.  

79. Al information vedrørende platformen, dvs. skabelonerne, selve 

webplatformen, udarbejdede dokumenter og beskederne, er udarbejdet på 

engelsk. Dette er med til at sikre, at flest mulige markedsdeltagere nemmest 

muligt vil kunne anvende platformen.  

80. SET har bidraget til udarbejdelsen af vejledningerne for anvendelse 

af platformen og sikret, at vejledningerne stemmer overens med REMIT-

forordningen.  Det er Energinet.dk Gasdivisions ansvar løbende at opdatere 

vejledningerne. SET vil bidrage hertil.  

81. Vejledningerne er offentliggjort af Energinet.dk og er ikke endelige 

eller bindende. En forkert anvendelse af vejledningerne, der fører til over-

trædelse af REMIT, vil håndhæves af Energitilsynet.        

Effektiv og rettidig 

82. Størstedelen af beskederne på platformen sendes som REMIT Mes-

sages. Beskederne følger en standardiseret skabelon, har en simpel opbyg-

ning og indholdet i beskederne er forsøgt holdt så kort som muligt. Det er 

Energitilsynets vurdering, at anvendelsen af platformen sikrer, at markeds-
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deltagere effektivt og rettidigt kan offentliggøre interne viden til resten af 

markedet.   

83. Er det ikke muligt for markedsdeltagere at anvende den standardise-

rede skabelon, som anvendes ved REMIT Messages, kan markedsdeltagere 

anvende Generel Market Messages. Den er baseret på et fritekstfelt, hvorved 

det sikres, at markedsdeltagere kan offentliggøre alle typer af intern viden til 

markedet. 

Let anvendelig og gratis adgang for alle 

84. Platformen er etableret i et tæt og frivilligt samarbejde med aktører i 

den danske del af Nordsøen (Maersk Oil, DONG E.P., DONG Energy Pipe-

line, Nordsøfonden, Shell), den danske gasbørs Gaspoint Nordic, og de dan-

ske gaslagre, Energinet.dk gaslager og DONG Storage. Det er Energitilsy-

nets vurdering, at platformens simple opsætning og inddragelsen af mar-

kedsdeltagere i etableringen har været med til at sikre, at platformen er prak-

tisk håndterbar og let anvendelig for markedsdeltagerne. 

85. Det er SET’s vurdering, at projektdeltagerne har været tilfredse med 

inddragelsen i etableringen af platformen, og at platformen har forbedret 

gennemsigtigheden på det danske engrosmarked for naturgas.  

86. SET kan oplyse, at alle markedsdeltagere har adgang til platformen, 

og at alle markedsdeltagere har mulighed for at indgå aftale med Energi-

net.dk om anvendelse af platformen til offentliggørelse af intern viden.  

87. Udgifterne i forbindelse med oprettelsen af platformen samt afhol-

delse af omkostninger til drift, vedligehold og videreudvikling afholdes af 

Energinet.dk. Markedsdeltagerne har ikke omkostninger i forbindelse med 

brugen af platformen til offentliggørelse af intern viden.  

88. Det er derfor SET’s vurdering, at anvendelsen af platformen ikke er 

byrdefuld for markedsdeltagere. Platformen giver aktørerne en hurtig og let 

måde at offentliggøre intern viden til gasmarkedet på. 

89. Det vurderes, at Energitilsynet vil kunne føre et mere effektivt tilsyn 

med hensyn til overvågning i henhold til REMIT, hvis markedsdeltagere på 

gasmarkedet skal anvende platformen ved offentliggørelse af intern viden. 

Det er SET’s vurdering, at det vil formindske tvivl om, hvornår og hvorvidt 

intern viden er offentliggjort, da der fremover ikke vil være en anden mulig-

hed for markedsdeltagerne til offentliggørelse af intern viden end ved an-

vendelse af platformen og de dertil designede skabeloner.  
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Vejledning fra ACER om offentliggørelse af intern viden 

90. Anvendelsen af en platform i forbindelse med offentliggørelse af in-

tern viden er i tråd med ACER’s vejledning til de nationale regulatorer
5
 (Det 

bemærkes, at vejledningen fra ACER ikke er bindende). Vejledningen skal 

bidrage til at sikre, at de nationale regulatorer gennemfører en koordineret 

og ensartet udførelse af overvågningsforpligtelserne ift. REMIT.  

91. Det fremgår af ACER’s vejledning, at offentliggørelse af intern vi-

den på platforme er med til at sikre en effektiv og rettidig offentliggørelse. 

Platforme anses som den mest effektive løsning, og markedsdeltagerne bør 

anvende disse platforme, hvis de er udviklet. 

92. Således udtaler ACER i deres vejledning (afsnit 6.2 om effective 

public disclosure): 

”Hvis platforme til offentliggørelse af intern viden eksisterer, for eksempelvis dre-

vet af transmissionssystemsoperatører (TSO’ere) (f.eks. RTE UFE transparency 

initiative) eller energibørser (f.eks. Nord Pool Spot, EEX Transparency Platform 

osv.), bør markedsdeltagere med insider information, der skal videregives, anven-

de sådanne offentliggørelsesmekanismer, hvis ikke andet er angivet i relevante 

regler og bestemmelser, eller af den kompetente nationale regulator (NRA).”
6     

 (.…) 

“Det betyder, at en samtidig offentliggørelse på markedsdeltagerens hjemmeside 

ikke er nødvendig, hvis en gennemsigtighedsplatform anvendes, hvor intern viden 

offentliggøres på rettidig vis. Muligheden for kun at anvende gennemsigtigheds-

platformen vil mindske den organisatoriske byrde for markedsdeltageren. Desuden 

mener Agenturet, at brugen af gennemsigtighedsplatforme fører til lettere tilgæn-

gelig information for alle markedsdeltagere.”7 

93. ACER har i deres vejledning fremhævet Urgent Market Messages 

systemerne som eksempler på ”best practice” for platforme til effektiv of-

fentliggørelse af intern viden.  

                                                 
5
 ACER, 28-SEP-2012: Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of 

the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy mar-

ket integrity and transparency, 2
nd

 Edition.  
6
 ”If platforms for the disclosure of inside information exist, for instance operated by 

Transmission System Operators (TSOs) (e.g. RTE UFE transparency initiative) or energy 

exchanges (e.g. Nord Pool Spot, EEX Transparency platform etc.) (…), market participants 

with inside information to disclose should use such disclosure mechanisms, in not other-

wise specified in relevant rules and regulations, or by the competent NRA.” 
7
 “This means that a simultaneous publication on the market participant’s website is not 

necessary if a transparency platform is used which discloses inside information in a timely 

manner. The possibility of using only the transparency platform will decrease the organiza-

tional burden on the market participant. In addition, the Agency believes that the use of 

transparency platforms leads to easier accessible information for all market participants.” 
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94. På elmarkedet er Nord Pool Spots Urgent Market Messages system 

fremhævet som ”best practice”. 

95. På gasmarkedet er den danske gennemsigtighedsplatform fremhævet 

som et eksempel på ”best practice” for offentliggørelse af intern viden på 

engrosmarkedet for naturgas.  

Fallback procedure 

96. Der er udarbejdet en fallback procedure i tilfælde af nedbrud på plat-

formen eller lignende, hvor brugerne ikke vil kunne afsende beskeder. Bru-

gerne vil kunne kontakte kontrolcenteret hos Energinet.dk, der herefter vil 

sikre, at informationen videregives til markedet. 

97. Markedsdeltagerne er ansvarlige for offentliggørelse af intern viden, 

men SET vurderer ikke, at markedsdeltagerne kan stilles til ansvar for drif-

ten af platformen.     

98. I tilfælde af nedbrud på platformen er det SET’s vurdering, at mar-

kedsdeltagere, der rettidig har sendt intern viden til Energinet.dk’s kontrol-

center, dermed har overholdt deres forpligtelse til at offentliggøre intern vi-

den effektivt og rettidigt.  

99. Det gælder samtidig, at markedsdeltagerne ikke kan anvende denne 

information til at handle i markedet så længe den ikke er tilgængelig for 

markedet som helhed.  

100. Ovennævnte vurdering er i overensstemmelse med ACER’s vejled-

ning til de nationale regulatorer om fortolkning af REMIT.
8
   

Sanktioner og påbud  

101. Tilkendegivelsen er ikke en forvaltningsretlig afgørelse, og kan der-

for ikke påklages. Energitilsynets (sekretariatets) konkrete afgørelser baseret 

på tilkendegivelsen kan påklages til Energiklagenævnet. Derfor er det først i 

en konkret sag vedrørende en mulig overtrædelse af art. 4(1) i REMIT-

forordningen, at en part i en konkret sag vil kunne påklage en afgørelse fra 

Energitilsynet eller SET. 

102. Det er Energitilsynet, der er tilsynsmyndighed i forhold til REMIT. 

Sanktioner for overtrædelse af REMIT (herunder manglende offentliggørel-

se af intern viden) er implementeret i elforsyningsloven og naturgasforsy-

ningsloven i medfør af lov nr. 642 om ændring af lov om elforsyning, lov 

om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven af 12. juni 2013. De 

                                                 
8
 Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parlia-

ment and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and 

transparency, 2
nd

 Edition. 
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strafferetlige sanktioner er bøde og/eller fængselsstraf, og disse sanktions-

former henhører under domstolene. 

103. Energitilsynet kan selv træffe administrative afgørelser i forhold til 

REMIT. En sådan administrativ afgørelse kunne f.eks. være et påbud til en 

markedsdeltager om, at vedkommende ikke har overholdt forpligtelsen til 

offentliggørelse af intern viden, jf. 4(1) REMIT, hvis det konstateres, at en 

markedsdeltager har undladt at bruge platformen.  

104.  Hvis en markedsdeltager ikke efterkommer et påbud fra tilsynet, 

kan Energitilsynet udstede tvangsbøder. 

105. Energitilsynet har også ret til at offentliggøre sine afgørelser i sager 

om overtrædelse af REMIT. 

Henvisning 

106. Tilkendegivelsen vil blive offentliggjort på Energitilsynets hjemme-

side. SET vil som følge af tilkendegivelsen udarbejde information til Ener-

gitilsynets hjemmeside vedrørende platformen. 

107. Informationen vil indeholde en beskrivelse af forpligtelsen til offent-

liggørelse af intern viden for markedsdeltagere på det danske engrosmarked 

for naturgas. Dertil beskrives der, hvad en manglende offentliggørelse af in-

tern viden vil have af konsekvenser for markedsdeltagere i henhold til Ener-

gitilsynets beføjelser.  

108. Informationen på Energitilsynets hjemmeside vil henvise til platfor-

men, som markedsdeltagere skal anvende til offentliggørelse af intern viden.   

109. Der vil ligeledes linkes til vejledningerne for anvendelse af platfor-

men, som SET og Energinet.dk’s Gasdivision har udarbejdet sammen med 

projektdeltagerne. Vejledningerne er tilgængelige på platformens hjemme-

side. 
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Tilkendegivelse 

110. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vur-

dering tilkendegivet følgende:  

 Markedsdeltagere på det danske engrosmarked for naturgas opfyl-

der deres forpligtelse, jf. art. 4(1) i REMIT-forordningen, til at of-

fentliggøre intern viden, som de besidder, på effektiv og rettidig vis 

ved at offentliggøre intern viden på gennemsigtighedsplatformen 

https:gasmarketmessage.dk. 

 

 Energitilsynet vil lægge tilkendegivelsen til grund i fremtidige vur-

deringer af, om markedsdeltagere har offentliggjort intern viden ret-

tidigt og effektivt i henhold til REMIT. 

 

.  
 

 

.  
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