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Afgørelse - Forsyningstilsynets kom-
petence i sag om NKE-Elnet A/S’ 
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rørende afslag på bagudrettet korrek-
tion af fejl i nettarif i Datahub 

 

 

RESUMÉ 

Denne sag omhandler, hvorvidt Forsyningstilsynet har kompetence til at behandle 

NKE-Elnet A/S’ klage af 14. maj 2019 over Energinets afgørelse af 24. september 

2018 vedrørende afslag på bagudrettet korrektion af fejl i virksomhedens nettarif 

”94TR_BLVT” i Datahub. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at tilsynet ikke har kompetence til at behandle 

NKE-Elnet A/S’ klage grundet manglende hjemmel. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet har ikke kompetence til at behandle NKE-Elnet A/S’ klage af 14. maj 

2019 over Energinets afgørelse af 24. september 2018 vedrørende afslag på bagud-

rettet korrektion af fejl i virksomhedens nettarif ”94TR_BLVT i Datahub. 

 

Forsyningstilsynet har alene taget stilling til, hvorvidt tilsynet har kompetence til at be-

handle den pågældende klage. Idet Forsyningstilsynet ikke er klageinstans i forhold til 

Energinets afgørelse, har tilsynet ikke af egen drift (ex officio) påset, om Energinet har 

truffet en forvaltningsretlig gyldig afgørelse.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

NKE-Elnet A/S (herefter NKE-Elnet) har ved mail af 21. september 2018 anmodet 

Energinet om, at foretage en bagudrettet korrektion af virksomhedens nettarif 

”94TR_BLVT” i Datahub, idet nettariffen har været fejlagtigt indmeldt med en pris, der 

er 0,0176 kr. for høj. 

  

Energinet har ved mail af 24. september 2018 truffet afgørelse om at afvise NKE-El-

nets anmodning med den begrundelse, at Energinet ikke har hjemmel til at acceptere 
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en korrektion af fejl i netvirksomhedens priselement med tilbagevirkende kraft, idet der 

ikke er tale om en åbenlys fejl, jf. Energinets forskrift H3, afsnit 3.4.1..1 Energinet har i 

den forbindelse oplyst, at korrektionen i stedet må foretages i NKE-Elnets fremtidige 

priser uagtet, at dette ikke kompenserer kunderne korrekt ifølge NKE-Elnets beregnin-

ger.  

 

Energinet har i afgørelsen givet NKE-Elnet klagevejledning om, at klage kan ske ved 

henvendelse til Forsyningstilsynet, dog uden angivelse af en klagefrist. NKE-Elnet har 

ved mail af 14. maj 2019 klaget over afgørelsen til Forsyningstilsynet i overensstem-

melse med Energinets klagevejledning. 

 

I klagen anmodes Forsyningstilsynet om at give NKE-Elnet dispensation til at tilside-

sætte forskrift H3, således at fejlen i nettariffen ”94TR_BLVT” kan korrigeres i Datahub 

med tilbagevirkende kraft for perioden fra den 1. februar 2017 til den 1. august 2018.  

 

Såfremt Forsyningstilsynet ikke kan give dispensation til at tilsidesætte forskriften, an-

moder NKE-Elnet om tilladelse til, at netvirksomheden kan sende en kreditnota direkte 

til de 57 berørte kunder, således at de kan bliver afregnet korrekt. 

SAGENS PARTER 

 

NKE-Elnet A/S er part i sagen. 

HØRING 

 

Forsyningstilsynet har i perioden fra og med den 28. februar 2020 til og med den 16. 

marts 2020 haft udkast til afgørelse i partshøring hos NKE-Elnet A/S. Forsyningstilsy-

net har ikke modtaget bemærkninger fra NKE-Elnet inden for den fastsatte frist. 

RETSGRUNDLAG 

Energinet er i medfør af § 28, stk. 2, nr. 12 og 13, i lov om elforsyning2, forpligtet til at 

udarbejde forskrifter for netvirksomhedernes målinger samt forskrifter, der er nødven-

dige for elmarkedets funktion, herunder om aktørernes rettigheder og pligter. I henhold 

til § 28, stk. 3, i lov om elforsyning, kan Klima-, energi- og forsyningsministeren fast-

sætte nærmere regler om indholdet og udførelsen af de opgaver, som påhviler Energi-

net. 
 

§ 28. […] 

Stk. 2. Energinet skal udføre følgende opgaver: 

[…]  

12) Udarbejde forskrifter for netvirksomhedernes målinger. 

13) Udarbejde forskrifter, som er nødvendige for elmarkedets funktion, herunder forskrifter om 

aktørernes pligter og rettigheder. 

[…] 

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet og ud-

førelsen af de opgaver, som påhviler Energinet i medfør af ovenstående bestemmelser. 

 

 
1 Energinets forskrift H3 version 1.12, trådte i kraft den 1. juli 2018. 

2 Lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning. 
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Krav til Energinets opgaveudførsel fremgår af § 31, Stk. 1 og 2, i lov om elforsyning, 

herunder krav til de vilkår, som Energinet stiller for markedsaktørers adgang til for ek-

sempel at benytte Datahub. Energinet kan træffe afgørelse om påbud m.m. over for 

brugere, der groft eller gentagne gange tilsidesætter Energinets vilkår. Afgørelsen kan 

påklages til Forsyningstilsynet, jf. § 31, stk. 3 og 4, i lov om elforsyning. 

 

§ 31. Energinet skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst 

mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, 

stk. 2. 

Stk. 2. Energinet kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. 

Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre 

1) økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko for udgifter, 

som Energinet påtager sig på brugerens vegne, eller som er forbundne med brugen af Energinets 

ydelser, 

2) krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for Energinets 

arbejde og 

3) forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektri-

citet. 

Stk. 3. Energinet kan meddele påbud til brugere, der groft eller gentagne gange tilsidesætter vil-

kår efter stk. 2. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet træffe afgørelse om, at bru-

geren helt eller delvis udelukkes fra at gøre brug af Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. 

Dette gælder dog ikke i forhold til en netvirksomhed, når tilsidesættelsen angår vilkår som nævnt i 

stk. 2, der vedrører virksomhedens bevillingspligtige aktivitet. I disse tilfælde skal Energinet orien-

tere klima-, energi- og forsyningsministeren om forholdet. 

Stk. 4. Afgørelser truffet af Energinet efter denne bestemmelse kan indbringes for Forsyningstil-

synet, jf. dog stk. 5. 

Stk. 5. Afgørelser truffet af Energinet efter stk. 3, der medfører afregistrering af en virksomhed 

som bruger af datahubben, kan af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt 

for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Energinet, inden 4 uger efter at afgø-

relsen er meddelt virksomheden. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Energinet anlæg-

ger sag mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. Dom-

stolsprøvelsen har ikke opsættende virkning. 

 

I medfør af § 78, stk. 6 og 7, i lov om elforsyning, er Klima-, energi- og forsyningsmini-

steren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for, hvilke opgaver Forsyningstilsy-

net skal varetage.  

 
§ 78.  

[…] 

Stk. 6. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler for, hvilke opgaver For-

syningstilsynet skal varetage, herunder overvågningsopgaver for at sikre velfungerende konkur-

rencebaserede elmarkeder og opgaver vedrørende samarbejdet med andre landes energiregule-

ringsmyndigheder, herunder på regionalt plan og EU-plan, og regler om Forsyningstilsynets op-

gaver efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet. 

Stk. 7. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at Forsyningstilsynet skal 

varetage opgaver, som er henlagt til ministeren. 

 

Bemyndigelsesbestemmelserne i § 78, stk. 6 og 7, i lov om elforsyning, skal ses i sam-

menhæng med, at Forsyningstilsynet er en uafhængig myndighed, der ikke er under-

lagt en instruktionsbeføjelse fra nogen, jf. § 2, stk. 2, i lov om Forsyningstilsynet.3  
 

§ 2. […] 

Stk. 2. Forsyningstilsynet og Forsyningstilsynets direktør og personale er uafhængigt og kan ikke 

modtage eller søge instruktion fra andre. 

 
3 Lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstilsynet. 
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Stk. 3. […] 

Stk. 4. […] 

 

Idet Forsyningstilsynet er en uafhængig myndighed, der ikke er underlagt en instrukti-

onsbeføjelse, kræver fastsættelse af regler om, hvilke opgaver Forsyningstilsynet skal 

varetage, herunder også opgaver om klageadgang, således udtrykkelig lovbemyndi-

gelse.  

 

Bekendtgørelse nr. 402 af 13. december 2019 om systemansvarlig virksomhed og an-

vendelse af eltransmissionsnettet m.v. (systemansvarsbekendtgørelsen) finder anven-

delse i forhold til Energinet, jf. bekendtgørelsens § 1: 

 
§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på den systemansvarlige virksomhed Energinet, trans-

missionsvirksomheder og brugere af transmissionsnettet m.v. 

 

Systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2 samt § 8, stk. 1 og 2, indeholder pro-

cessuelle og materielle krav til Energinets udarbejdelse af forskrifter. Bestemmelserne 

er en udmøntning af ministerens bemyndigelse hjemlet i § 28, stk. 3, i lov om elforsy-

ning, til at fastsætte nærmere regler om Energinets udarbejdelse af forskrifter (citeret 

ovenfor).  

 

Systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 3 og § 8, stk. 3 hjemler klageadgang til For-

syningstilsynet i forhold til forskrifternes indhold, samt at tilsynet kan give Energinet på-

læg om at ændre forskrifterne. Bestemmelserne om klageadgang til Forsyningstilsynet, 

er en udmøntning af ministerens bemyndigelse til at fastsætte opgaver for tilsynet i 

medfør af § 78, stk. 6 og 7, i lov om elforsyning (citeret ovenfor). 
 

§ 7. Energinet skal efter drøftelse med net- og transmissionsvirksomheder udarbejde forskrifter 

for benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet, som er nødvendige for, at Energinet kan vare-

tage sine opgaver. Forskrifterne skal indeholde følgende: 

1) Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet. 

2) Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnettet. 

3) Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet. 

4) Forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet i stand til at opretholde den tekni-

ske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningsnet m.v. 

Stk. 2. De forskrifter, som Energinet fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for bru-

gere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på tilsva-

rende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Forsy-

ningstilsynet. 

Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Forsy-

ningstilsynet. Forsyningstilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 

Stk. 4. Stk. 1 finder alene anvendelse på forhold, der ikke reguleres ved bestemmelser indeholdt i 

eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elek-

tricitet. 

 

§ 8. Energinet skal efter drøftelse med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder udarbejde 

måleforskrifter til afregnings- og systemdriftsformål, som er nødvendige for varetagelsen af Ener-

ginets opgaver. Måleforskrifterne skal indeholde krav til net- og transmissionsvirksomhedernes 

målinger af forbrug, produktion og eludveksling, herunder krav til 

1) omfanget af de målinger, som selskaberne skal foretage, herunder i hvilken grad elforbrug skal 

måles 

2) nøjagtigheden af de enkelte målinger og 

3) formidlingen af målinger til berørte parter, herunder inden for hvilke tidsfrister målingerne skal 

videreformidles. 
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Stk. 2. De forskrifter, som Energinet fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for bru-

gere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på tilsva-

rende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Forsy-

ningstilsynet. 

Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Forsy-

ningstilsynet. Forsyningstilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 

Stk. 4. Stk. 1 finder alene anvendelse på forhold, der ikke reguleres ved bestemmelser indeholdt i 

eller udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elek-

tricitet. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Forsyningstilsynet har kompetence til at behandle 

NKE-Elnets klage over Energinets afgørelse af 24. september 2018 vedrørende afslag 

på bagudrettet korrektion af fejl i nettariffen ”94TR_BLVT” i Datahub. 

 

Energinet har begrundet afgørelsen med, at Energinet ikke har hjemmel til at foretage 

en bagudrettet korrektion af prisen for NKE-Elnets nettarif ”94TR_BLVT”, idet der ikke 

er tale om en åbenlys fejl. Energinet henviser i afgørelsen til forskrift H3: Afregning af 

engrosydelser og afgiftsforhold, afsnit 3.4.1 om korrektion af fejlagtige priselementer. 

 

Forskrift H3 er udarbejdet af Energinet med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7, 12 og 13, og § 

31, stk. 2-5, i lov om elforsyning samt systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 

3 og § 8, stk. 1, nr. 1-3. 

 

Der er i § 31, stk. 4, jf. § 31, stk. 2, i lov om elforsyning hjemlet en klageadgang til For-

syningstilsynet i forhold til klager over Energinets afgørelser om påbud m.m. over for 

brugere af for eksempel Datahub, der groft eller gentagne gange tilsidesætter Energi-

nets vilkår. 

  

Klageadgangen til Forsyningstilsynet, der er hjemlet i systemansvarsbekendtgørelsens 

§ 7, stk. 3 og § 8, stk. 3, vedrører klager over indholdet af forskrifterne, som Energinet 

har udarbejdet i medfør af § 28, stk. 2, nr. 12 og 13, i lov om elforsyning og systeman-

svarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at NKE-Elnet ikke klager over selve indholdet af 

Energinets forskrift H3. NKE-Elnet klager derimod over Energinets afgørelse af 24. 

september 2018, hvor Energinet afviser netvirksomhedens konkrete anmodning om 

bagudrettet korrektion af en fejl i nettariffen ”94TR_BLVT” med henvisning til, at der 

ikke er tale om en åbenlys fejl, jf. forskrift H3.  

 
Forsyningstilsynet vurderer, at NKE-Elnets klage over Energinets afgørelse af 24. sep-

tember 2018 ikke er omfattet af klageadgangen til Forsyningstilsynet hjemlet i § 31, 

stk. 4 i lov om elforsyning eller i systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 3 eller § 8, 

stk. 3. 

 

Der er ikke i lov om elforsyning eller i regler, der er fastsat i medfør af Klima-, energi- 

og forsyningsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om Forsyningstilsynets 

opgaver, hjemlet en klageadgang til Forsyningstilsynet i forhold til Energinets afgørelse 

af 24. september 2018, som NKE-Elnet klager over.  
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På tidspunktet for Energinets afgørelse indeholdte forskrift H3 en klagevejledning om, 

at Energinets forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan indbringes til det davæ-

rende Energitilsyn, men dette binder ikke Forsyningstilsynet til at behandle NKE-Elnets 

klage. 
 

Forsyningstilsynet bemærker, at efter Energinet traf afgørelse i sagen, er ordlyden af 

forskrift H3 ændret. Det fremgår således nu af forskrift H3, at det er klager over indhol-

det af forskriften, der kan indgives til Forsyningstilsynet. Formuleringen ses nu at være 

i overensstemmelse med klageadgangen hjemlet i systemansvarsbekendtgørelsens § 

7, stk. 3 og § 8, stk. 3.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet ikke har hjemmel til at fastsætte regler om 

klageadgang til det daværende Energitilsyn eller til det nuværende Forsyningstilsyn i 

forskrifter, som Energinet har udarbejdet i medfør af § 28, stk. 2, nr. 12 og 13, i lov om 

elforsyning og systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1.  

 
Det kræver udtrykkelig lovbemyndigelse at fastsætte regler om, hvilke opgaver Forsy-

ningstilsynet skal varetage, herunder også opgaver om klageadgang. En sådan be-

myndigelse tilkommer alene Klima-, energi- og forsyningsministeren i henhold til de be-

myndigelsesbestemmelser, der fremgår af sektorlovgivningen, herunder § 78, stk. 6 og 

7, i lov om elforsyning. 

 

Forsyningstilsynet har således ikke kompetence til at behandle NKE-Elnets klage. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 7, stk. 3 og § 8, stk. 3 i systemansvarsbekendtgørel-

sen. 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 

stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning. Klage skal være 

skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er med-

delt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 
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Med venlig hilsen 

 

Susanne Bollhorn 

Fuldmægtig cand.jur. 

Tlf. +45 41 71 53 63 

subo@forsyningstilsynet.dk 

 

mailto:subo@forsyningstilsynet.dk

