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Forsyningstilsynet (FSTS) er den 
regulerende myndighed i Danmark i 
henhold til EU-reguleringen. 

FSTS arbejder for at skabe effektive 
integrerede markeder for forsyning i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og EU-reguleringen.

FSTS samarbejder med de europæiske 
tilsynsmyndigheder i ACER, CEER og 
NordREG om udvikling af effektive engros-
og detailmarkeder for el og gas. 
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FSTS’ strategi, ”Et stærkt og effektivt tilsyn” 
fra marts 2019, er rammen for tilsynets 
internationale indsats. 

FSTS’ MISSION
”Vi skaber rammer for en effektiv, sikker og 
innovativ energiforsyning”. 

FSTS’ VISION 
”Energiforsyning, der møder samfundets 
behov til laveste priser”. 

Strategien består af 5 strategiske 
indsatsområder og en række konkrete 
initiativer, der skal implementeres over 
strategiens levetid. 
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De strategiske indsatsområder er: 

1. Stor effekt for samfundet 

2. Smart opgaveløsning

3. Åben dialog og klar kommunikation 

4. Styrket udvikling af faglig ekspertise

5. Godt arbejdsliv og attraktiv arbejdsplads

FSTS’ værdier er: resultater, troværdighed, 
udsyn, engagement, ekspertise.

Den internationale strategi skal muliggøre en 
mere fokuseret og bedre prioritering af FSTS’ 
ressourcer på det internationale område. 

Den internationale strategi angiver en række 
prioriteringsprincipper og fokusområder for den 
internationale indsats. 
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Forsyningstilsynets prioriteringsprincipper for 
det internationale arbejde

FSTS er i europæisk sammenhæng en relativ lille regulator 
med en kompetencefordeling, som adskiller sig fra den 
europæiske norm i CEER og ACER. Eksempelvis har FSTS 
mere begrænsede i kompetencer vedrørende 
forsyningssikkerhed, cybersikkerhed og infrastruktur. Det er 
derfor afgørende, at der er en høj bevidsthed om FSTS’ 
ressourceanvendelse på det internationale område. 

FSTS kan ikke inden for de givne rammer deltage i alt 
internationalt samarbejde i regi af CEER og ACER. 

Der er behov for prioritering og en fokuseret indsats, som 
bygger på bevidste til- og fravalg.  

EFFEKTIVE 
INTEGREREDE 
MARKEDER

VELFUNGERENDE 
MARKEDER

RESSOURCER VIDEN DER 
SKABER VÆRDI

INDSATSER 
SOM GØR EN 
FORSKEL 

Forsyningstilsynet 
prioriterer indsatser, 
hvor der er en 
begrundet 
formodning om, at 
vores indsats kan 
gøre en forskel. 

Forsyningstilsynet 
prioriterer sine 
ressourcer, hvor de 
skaber mest værdi. 
Den internationale 
indsats skal således 
også prioriteres ift. 
ressourceforbrug. 
Det er et krav, at 
ressourcetunge 
opgaver skal bidrage 
med stor værdi.

Forsyningstilsynet 
prioriterer 
udviklingen af 
effektive integrerede 
markeder i Norden 
og EU og bidrager 
med det formål til 
udviklingen af 
regionale og fælles 
harmoniserede 
regler. 

Forsyningstilsynet 
prioriterer 
udviklingen af 
velfungerende 
danske og regionale 
markeder under 
hensyntagen til 
nationale og 
regionale markeders 
særlige kendetegn.  

Forsyningstilsynet 
prioriterer deltagelse 
i arbejdsgrupper, 
analyser og udvikling 
af nye regulatoriske
tilgange og metoder, 
der vil kunne finde 
direkte anvendelse 
og skabe værdi i 
FSTS’ opgave-
varetagelse
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Monitorering af grænseoverskridende 
udveksling af el og gas samt 
engrosmarkedernes funktionsmåde med 
henblik på at sikre overholdelse af fælles regler 
og for at identificere uhensigtsmæssigheder, 
bidrage med løsninger samt at forebygge og om 
nødvendigt skride ind over for markedsmisbrug 
(REMIT). Tilgængelig handelskapacitet og 
effektiv anvendelse af interkonnektorer er 
afgørende for velfungerende danske, nordiske 
og europæiske markeder. 

Et stærkt ACER og et velfungerende 
NordREG. Stærke europæiske og nordiske 
institutioner er med til at sikre en konsekvent 
håndhævelse af EU-regulering samt understøtte 
udviklingen af effektive integrerede regionale og 
europæiske markeder på kort og langt sigt. 

En konsekvent regional og europæisk 
implementering af netværksregler og CEP 
under hensyntagen til nationale og regionale 
markeders særlige kendetegn, samt at bidrage 
til udvikling af en ny EU-gaspakke som fører 
til mere effektive, integrerede markeder og 
velfungerende nationale og regionale markeder 
for gas.

CEER som en velfungerende ramme for 
videndeling og samarbejde mellem 
regulatorer. CEER har en væsentlig rolle i 
forhold til at udvikle detailmarkedet og 
forbrugerrettigheder og -beskyttelse i EU. 
FSTS samarbejder med andre regulatorer i 
CEER om fx analyse af tarifmetoder samt 
analyser af effektivitet og omkostninger i nettene 
(benchmark-analyser).


