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RESUMÉ 

Effektmarked ApS sendte den 16. januar 2020 en klage over Energinet til Forsynings-

tilsynet. Klagen af 16. januar 2020 (Klagen) omhandler efter sin ordlyd Energinets ind-

køb af manuelle rådighedsreserver (frekvensgenoprettelsesreserver med manuel akti-

vering) i budområderne Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) samt Energinets 

opgaver i forbindelse med disse indkøb. 

 

Forsyningstilsynet forstår Klagen som en klage over, at Energinet Elsystemansvar A/S 

indkøber frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering i strid med elforsy-

ningsloven, bl.a. idet Energinet Elsystemansvar A/S foretager indkøb, uden at der fore-

ligger den fornødne forudgående metodegodkendelse fra Forsyningstilsynet til disse 

indkøb. 

 

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om at afvise Klagen.  

 

Afvisningen sker under henvisning til, at Effektmarked ApS ikke findes at have en væ-

sentlig og individuel interesse – og dermed partsstatus – i en eventuel klagesag, som 

tilsynet måtte rejse efter bekendtgørelsen om frister for Energitilsynets (Forsyningstil-

synets) behandling af visse klager.  

 

Afvisningen sker endvidere, idet Forsyningstilsynet ikke vurderer, at Klagen giver tilsy-

net en anledning til en konkret begrundet mistanke om, at Energinet Elsystemansvar 

A/S har begået en lovovertrædelse af nogen betydning eller har udvist en ulovlig ad-

færd. Tilsynet finder på den baggrund ikke, at der er grundlag for at realitetsbehandle 

klagen som led i den kompetence, som tilsynet efter lov om Forsyningstilsynet har til at 

rejse en tilsynssag. 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet afviser at behandle Effektmarked ApS’ klage over den selvstændige 

offentlige virksomhed Energinet (CVR.nr. 28980671) indgivet til Forsyningstilsynet den 

16. januar 2020 (Klagen) efter § 1 i bekendtgørelse nr. 1216 af 15. december 2011 om 

frister for Energitilsynets behandling af visse klager (klagebekendtgørelsen).  
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Forsyningstilsynet afviser ligeledes at rejse en tilsynssag efter lov om Forsyningstilsy-

net § 3, stk. 2, over for Energinet eller et af Energinets helejede datterselskaber i an-

ledning af Klagen.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Der er i det følgende redegjort for sagens forløb. Redegørelsen omhandler dog ikke 

den del af sagen, der omhandler Effektmarked ApS’ anmodninger om aktindsigt indgi-

vet den 30. juni 2020 og den 11. juli 2020 i forlængelse af Klagen. Det skyldes, at For-

syningstilsynet har meddelt aktindsigt som følge af disse anmodninger henholdsvis 

den 8. juli 2020 og den 17. juli 2020. Denne afgørelse omhandler dermed ikke anmod-

ningerne om aktindsigt.  

  

Effektmarked ApS sendte den 16. januar 2020 en klage over den selvstændige offent-

lige virksomhed Energinet (CVR.nr. 28980671), herefter Energinet, til Forsyningstilsy-

net. Klagen omhandler efter sin ordlyd Energinets indkøb af manuelle rådighedsreser-

ver (frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering) i budområderne Vestdan-

mark (DK1) og Østdanmark (DK2) samt Energinets opgaver i forbindelse med disse 

indkøb. I Klagen anføres, at der er tale om en klage opdelt i fem hovedpunkter, der i 

overskriftsform er formuleret som så: 

 
1. Manglende indkøb af manuelle rådighedsreserver i DK1 ved drift af Store-

bæltsforbindelsen med elektricitet leveret i Øst – Vest gående retning  

 

2. Manglende indkøb af manuelle rådighedsreserver i DK1 ved drift af Store-
bæltsforbindelsen med mindre end 300MW elektricitet leveret i Vest – Øst ret-
ning  

 

3. Benyttelse af rigeligt med ”frivillige bud” i aktiveringsmarkedet, som begrun-
delse for IKKE at foretage ekstra indkøb af ”rigtige” manuelle rådighedsreser-
ver i DK1 ved driftssituationer som nævnt i punkt 1 og 2  

 

4. Energinet.dk’s benyttelse af manuelle rådighedsreserver indkøbt på 5 årige 
fastpriskontrakter i DK2, som erstatning for manglende indkøb af manuelle rå-
dighedsreserver i DK1  

 
5. Energinet.dk’s manglende adskillelse af at sætte markedet, drive markedet, 

og handle i markedet  

  

Effektmarked ApS har uddybet disse fem hovedpunkter i Klagen og i mails sendt til 

Forsyningstilsynet den 21. januar og den 10. februar 2020. Der henvises nærmere til 

Forsyningstilsynets mail af den 23. marts 2020 til Effektmarked ApS (bilag 1). Heri re-

degjorde Forsyningstilsynet for det hidtidige sagsforløb, ligesom tilsynet besvarede 

mailen af den 16. januar 2020. 
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Ved mail af den 24. marts 2020 anførte Effektmarked ApS over for Forsyningstilsynet, 

at Effektmarked ApS ikke kunne godkende besvarelsen af 23. marts 2020, at Effekt-

marked anså den oprindelige klage for gældende i sin helhed, og at tilsynet skulle 

”tage begrundet stilling til alle klagepunkter, med udgangspunkt i gældende love og 

regler, såvel nationale, som fra EU.”    

 

Ved mail af 24. marts 2020 bekræftede Forsyningstilsynet modtagelsen af Effektmar-

ked ApS’ mail af samme dato. Tilsynet oplyste, at tilsynet ville vurdere mailen nærmere 

i forlængelse af den korrespondance, som tilsynet henviste til i sin mail af 23. marts 

2020, og at tilsynet derefter ville vende tilbage, i første omgang muligvis alene med et 

tidsperspektiv for en tilbagemelding. 

 

Ved mail af 1. april 2020 til Effektmarked ApS oplyste Forsyningstilsynet, at tilsynet for-

ventede at kunne sende en tilbagemelding på Effektmarkeds ApS’ henvendelse af 24. 

marts 2020 ultimo april/primo maj 2020. 

 

Ved mail af 6. maj til Effektmarked ApS oplyste Forsyningstilsynet, at tilsynet endnu 

ikke havde færdiggjort vurderingen af henvendelsen, bl.a. som følge af andre, presse-

rende opgaver, og at tilsynet ville bestræbe sig på at vende tilbage inden udgangen af 

juni 2020.  

 

Ved mail af 30. juni 2020 til Forsyningstilsynet anmodede Effektmarked ApS om en 

skriftlig begrundelse for, at Forsyningstilsynet ikke havde besvaret klagen inden ud-

gangen af juni 2020, ligesom Effektmarked APS anmodede om en dato, inden for hvil-

ken klagen ville blive besvaret.  

 

Ved telefonisk henvendelse til Forsyningstilsynet den 3. juli 2020 spurgte Effektmarked 

ApS til en status for en besvarelse af klagen af 16. januar 2020. Tilsynet beklagede, at 

tilsynet ikke havde besvaret klagen inden udgangen af juni og oplyste, at tilsynet for-

ventede at kunne sende et svar i den følgende uge.  

 

Ved telefonsamtalen den 3. juli 2020 spurgte Effektmarked ApS, om Forsyningstilsynet 

var bekendt med en nyhed, som Energinet havde lagt på sin hjemmeside den 1. juli 

2020, og som omhandler modhandel på den vestdansk-tyske budzonegrænse.  

 

Effektmarked ApS sendte et link til nyheden1 til Forsyningstilsynet den 3. juli 2020. Ef-

fektmarked ApS opfordrede i mailen tilsynet ”til at pålægge Energinet at købe tilstræk-

kelige rådighedsreserver i DK1, så de kan leve op til de aftaler de selv besynger så po-

sitivt, når det gælder den danske forsyningssikkerhed”. 

 

Ved brev af den 8. juli 2020 (bilag 2) besvarede Forsyningstilsynet Effektmarked ApS’ 

klage. I brevet anførte tilsynet bl.a., at Effektmarked ApS ikke havde en sådan væsent-

lig og individuel interesse i en sag, som tilsynet måtte rejse over for Energinet, at Ef-

fektmarked ApS måtte være part i en sådan sag. Allerede derfor fandt tilsynet ikke, at 

 
1 https://energinet.dk/El/Systemydelser/Nyheder-om-systemydelser/Modhandel-DK1-DE) 

 

https://energinet.dk/El/Systemydelser/Nyheder-om-systemydelser/Modhandel-DK1-DE
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bekendtgørelse nr. 1216 af 15. december 2011 om frister for Energitilsynets behand-

ling af visse klager (klagebekendtgørelsen) fandt anvendelse i forhold til Effektmarked 

ApS’ klage. I brevet af 8. juli 2020 anførte tilsynet endvidere, at tilsynet ikke vurderede, 

at Effektmarked ApS’ klage giver tilsynet en anledning til en konkret begrundet mis-

tanke om, at Energinet har begået en lovovertrædelse af nogen betydning eller har ud-

vist en ulovlig adfærd. Tilsynet fandt på den baggrund ikke, at der var grundlag for at 

realitetsbehandle klagen som led i den kompetence, som tilsynet har til at behandle en 

sag på grundlag af en klage, jf. lov om Forsyningstilsynet § 3, stk. 2.  

 

Den 11. juli 2020 fremførte Effektmarked ApS i en mail til Forsyningstilsynet en række 

spørgsmål og bemærkninger i anledning af tilsynets besvarelse af 8. juli 2020.  

 

Den 17. juli 2020 besvarelse Forsyningstilsynet Effektmarked ApS’ mail af 11. juli 

2020, idet tilsynet redegjorde nærmere for sin besvarelse af 8. juli 2020. Forsyningstil-

synet anførte, at Forsyningstilsynet ville overveje, om Effektmarked ApS’ mail af 11. juli 

2020 i forvaltningsretlig forstand kunne betragtes som en klage over, hvad Effektmar-

ked ApS anser som passivitet fra tilsynets side i sit tilsyn over for Energinet, og at tilsy-

net forventede at kunne vende tilbage herom inden udgangen af august måned.  

 

Den 2. september 2020 modtog Forsyningstilsynet til orientering et brev fra Folketin-

gets Ombudsmand til Effektmarked ApS (bilag 3). Brevet omhandler klagen af 16. ja-

nuar 2020 fra Effektmarked ApS til tilsynet og den efterfølgende korrespondance mel-

lem Effektmarked ApS og tilsynet. Det fremgår af brevet fra ombudsmanden, at Effekt-

marked ApS den 9. juli 2020 klagede til ombudsmanden over tilsynets brev af 8. juli 

2020.  

 

Forsyningstilsynet var ikke bekendt med, at Effektmarked ApS havde klaget til Folke-

tingets Ombudsmand. Tilsynet antager, at dette skyldes, at ombudsmanden i brevet af 

2. september 2020 skriver, at ombudsmanden ikke finder grundlag for at indlede en 

egentlig ombudsmandsundersøgelse i anledning af Effektmarked ApS’ klage af 9. juli 

2020 til ombudsmanden. Ombudsmanden anfører videre i brevet, af der – som sagen 

er oplyst for ombudsmanden – ikke er udsigt til, at ombudsmanden kan hjælpe Effekt-

marked ApS til en bedre retsstilling i sagen. Ombudsmanden tilføjer, at der herved 

navnlig er lagt vægt på, at der ikke er oplyst om omstændigheder i sagen, der indebæ-

rer, at Effektmarked ApS ville kunne anses for at have en væsentlig og individuel inte-

resse i en eventuel sag, som Forsyningstilsynet måtte have indledt for at undersøge, 

om Energinet havde overtrådt bestemmelser i elforsyningsloven. En afgørelse i en så-

dan sag ville – som sagen er oplyst for ombudsmanden – ikke have retsvirkninger for 

Effektmarked ApS, hvilket indebærer, at Effektmarked ApS’ interesse i sagen ville 

være afledt og indirekte. Videre anfører ombudsmanden, at en eventuel afgørelse fra 

tilsynet over for Energinet potentielt ville have betydning for en række virksomheder på 

elforsyningsområdet, og at der ikke foreligger oplysninger om, at Effektmarked ApS 

ville blive berørt i særlig grad.   

 

I mail af den 4. september 2020 til Effektmarked ApS skrev Forsyningstilsynet, at tilsy-

net den 2. september 2020 modtog det omtalte brev fra Folketingets Ombudsmand til 

Effektmarked ApS til orientering. Tilsynet anførte, at tilsynet var ved at overveje betyd-

ningen af brevet fra ombudsmanden i relation til Effektmarked ApS’ mail til tilsynet af 

11. juli 2020. Tilsynet skrev videre, at tilsynet havde noteret sig, at ombudsmanden 
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ikke fandt grundlag for at indlede en egentlig undersøgelse af Effektmarked ApS’ klage 

til ombudsmanden over, at tilsynet den 8. juli 2020 afviste at behandle Effektmarked 

ApS’ klage til tilsynet over Energinet. 

  

SAGENS PARTER 

Forsyningstilsynet anser Effektmarked ApS som part i forvaltningsretlig forstand i 

denne afgørelse om afvisning af Klagen. 

HØRING 

 

Forsyningstilsynet har ikke fundet det påkrævet at gennemføre en partshøring eller en 

offentlig høring i anledning af denne afgørelse,  

 

RETSGRUNDLAG 

Lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstilsynet § 3, stk. 2 

Lov om Forsyningstilsynet § 3, stk. 2, omhandler Forsyningstilsynets mulighed for at 

behandle en sag eller en klage på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller 

en klage. 

 

Forsyningstilsynet kan behandle og afgøre sager efter sektorlovgivningen på eget initi-

ativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage.   

 

Af lovbemærkningerne til bestemmelsen (lovforslag L164 fremsat 28. februar 2018) 

fremgår:   

 

Elforsyningslovens § 80 foreslås videreført med [§3 (red.)], stk. 2, der er uændret bort-

set fra navneændringen. Det indebærer, at Forsyningstilsynet fortsat kan behandle og 

afgøre sager på eget initiativ, men også på grundlag af anmeldelse eller klage. 

 

Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020)  

 

Lov om Forsyningstilsynet § 3, stk. 2, omtalt ovenfor er indholdsmæssigt identisk med 

den nu ophævede § 80 i elforsyningsloven. Det følger af elforsyningslovens § 78, stk. 

5, at klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Forsy-

nings behandling af klager og om frister for klage til tilsynet.  

 

Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om Forsyningstilsynets be-

handling af klager og om, hvorvidt klager over Forsyningstilsynets afgørelser kan til-

lægges opsættende virkning. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere 

fastsætte regler om frister for klage til Forsyningstilsynet.  

 

Bekendtgørelse nr. 163 af 26. februar 2000 om Energitilsynets opgaver og bekendtgø-

relse nr. 1216 af 15. december 2011 om frister for Energitilsynets behandling af visse 

klager er udstedt i medfør af § 78, stk. 5, i den på tidspunktet for udstedelsen af de på-

gældende bekendtgørelser gældende affattelser af elforsyningslovens § 78, stk. 5.  
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Bekendtgørelse nr. 163 af 163 af 26. februar 2000 om Energitilsynets opgaver 

Bekendtgørelse 163 af 26. februar 2000 om Energitilsynets opgaver indeholder i §§ 2 

og 3 bestemmelser om Energitilsynets (nu Forsyningstilsynet) behandling af klager.  

 

§ 2  

Energitilsynet kan behandle og afgøre sager vedrørende priser og betingelser på el-, 

gas- og varmeforsyningsområdet, hvor kompetencen ikke efter elforsyningsloven eller 

varmeforsyningsloven er henlagt til en anden myndighed.” 

 

Stk. 2. Energitilsynet varetager de i bilag 1 nævnte opgaver, samt øvrige opgaver, der 

ved lov eller i henhold til lov, er henlagt til tilsynet. 

 

§ 3: 

Energitilsynet kan tage de i § 2 nævnte sager op: 

1) på eget initiativ, 

2) på grundlag af en anmeldelse eller 

3) på grundlag af en klage. 

 

Bekendtgørelse nr. 1216 af 15. december 2011 om frister for Energitilsynets be-

handling af visse klager (klagebekendtgørelsen) 

 

Klagebekendtgørelsen indeholder bl.a. bestemmelser, der gennemfører dele af Eu-

ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72 af 13. juli 2009 om fælles regler for det 

indre marked for elektricitet. 

 

Klagebekendtgørelsen indeholder i § 1 en frist for behandling af visse klager på elom-

rådet.  

§ 1. I følgende klagesager på elområdet, forudsat at klageren har en væsentlig og indi-
viduel interesse i afgørelsen, træffer Energitilsynet afgørelse senest 2 måneder efter 
modtagelsen af en klage: 

1) Klager efter § 84, stk. 9, og § 84 a, stk. 4, i lov om elforsyning. 

2) Klager vedrørende kollektive elforsyningsvirksomheders forpligtelse efter § 6, stk. 4, 
i lov om elforsyning, til at stille deres ydelser til rådighed for forbrugeren på gennemsig-
tige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 

3) Klager vedrørende kollektive elforsyningsvirksomheders forpligtelse efter § 22, stk. 
3, i lov om elforsyning, til at forsyne brugere af nettet med de nødvendige oplysninger 
om måling af elektricitet, der transporteres gennem virksomhedens net. 

4) Klager vedrørende kollektive elforsyningsvirksomheders forpligtelse efter § 24, stk. 
2, i lov om elforsyning, til ikke at forskelsbehandle en bruger af systemet. 

5) Klager vedrørende urimelige forhold i forbindelse med forhandlinger om netadgang, 
jf. § 77, stk. 2, i lov om elforsyning. 

6) Klager vedrørende netvirksomheders manglende overholdelse af bekendtgørelse 
om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning. 
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Energiklagenævnets praksis  

 

Energiklagenævnet vurderede rækkevidden af klagebekendtgørelsen i en afgørelse af 

12. maj 2020 om klage over Energitilsynets (nu Forsyningstilsynet) afvisning af klage 

over Cerius’ vilkår for rådighedstariffer for egenproducenter (mikrokraftvarmeanlæg)2 

Energiklagenævnet vurderede i den sammenhæng, om der gælder et særligt EU-retligt 

partsbegreb, eftersom klagebekendtgørelsen er udstedt som led i gennemførelsen af 

det omtalte direktiv 2009/72. Afgørelsen er den første klagesag, hvor Energiklagenæv-

net har taget stilling til spørgsmålet om et særligt EU-retligt partsbegreb. Energiklage-

nævnet fandt i afgørelsen ikke, at der gælder et særligt EU-retligt partbegreb. Energi-

klagenævnets udtalte således med hensyn til betingelsen i bekendtgørelsens § 1 om, 

at klager skal have en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen (afsnit 7.3.):  

 

Hverken elforsyningsloven eller klagebekendtgørelsen indeholder udtømmende regler 

om kredsen af klageberettigede. Vurderingen af, hvem der kan indbringe en afgørelse 

for Energitilsynet efter loven skal derfor foretages efter de almindelige forvaltningsret-

lige regler3. Efter disse regler kræves en væsentlig og individuel interesse i sagens ud-

fald, før der kan klages. Begge betingelser skal være opfyldt, for en person eller virk-

somhed kan anses som klageberettiget.  

 

Kravet om væsentlig interesse indebærer, at betydningen af sagen (det påklagede for-

hold) for den pågældende skal være af en vis styrke og intensitet. En moralsk eller 

mere generel præget interesse er ikke tilstrækkelig. En interesse skal – udover at være 

væsentlig – også være individuel. Det betyder, at det påklagede forhold skal være 

mere indgribende over for den, der er klageberettiget, end i forhold til andre personer 

m.v., som berøres af det påklagede forhold. Hvis en større kreds berøres på samme 

måde af forholdet, har de enkelte personer således ikke en individuel interesse i forhol-

det.  

 

En afledt interesse kan dog efter en konkret vurdering være tilstrækkelig væsentlig til 

at medføre klageberettigelse.  

 

Energiklagenævnet finder efter en samlet og konkret vurdering ikke, at klager er klage-

berettiget til Energitilsynet i forhold til de sagen omhandlede spørgsmål. Nævnet har 

ved vurderingen lagt vægt på, at der ikke ses at være den fornødne direkte og indivi-

duelle interesse i efterprøvelse af de i sagen rejste spørgsmål vedrørende den me-

tode, hvorefter prisen for Cerius’ rådighedstarif for egenproducenter af el fastsættes af 

Cerius i medfør af Tarifmodel 2.0.  

 

Energiklagenævnet bemærker, at der ikke for så vidt angår de i sagen omhandlede 

spørgsmål består et kundeforhold mellem klager og elhandelsvirksomheden. I forbin-

 
2 J.nr. 18/03596. Energiklagenævnets afgørelse er tilgængelig på nævnets hjemmeside: https://ekn.na-

evneneshus.dk/media/documents/18-03596_-_Afgørelse.pdf 

3 Energiklagenævnet henviser her i en fodnote til ”Forvaltningsret” af Niels Fenger (red.), 1. udgave, 

2018, side 97-109 

https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/18-03596_-_Afgørelse.pdf
https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/18-03596_-_Afgørelse.pdf
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delse hermed bemærkes, at det af Cerius’ bestemmelser for tilslutning og brug af di-

stributionsnettet fremgår, at aftale om levering af elektricitet ikke er en del af leverings-

betingelserne. Da rådighedsbetalingen betales på baggrund af den enkelte kundes for-

brug og produktion af el, som afregnes overfor elhandelsvirksomheden, er Energikla-

genævnet enigt med Energitilsynet i, at det er elhandelsvirksomheden og ikke forbru-

geren, der er part i spørgsmålet om netvirksomhedens tarifering af netydelsen (trans-

porten), hvorfor klager ikke er direkte berørt af Cerius’ prisfastsættelse af rådighedsbe-

talingen.  

 

Nævnet finder, at eldirektivets artikel 37, stk. 11, [hvorefter ”enhver part” er klageberet-

tiget (red.)] ikke medfører en udvidet klageadgang over transmissions- eller distributi-

onssystemoperatørers gennerelle forpligtelser efter direktivet, men ikke i det sagen 

omhandlede spørgsmål.  

 

Det følger derimod af eldirektivet artikel 37, stk. 12, at der kan klages over afgørelser 

om metoder i henhold til denne artikel, men at dette forudsætter, at man er berørt part. 

Da Energiklagenævnet med henvisning til det ovenfor anførte – herunder forholdet om 

den ændrede opgave- og rollefordeling mellem netvirksomhederne og elhandelsvirk-

somhederne – finder, at klager ikke er direkte berørt vedrørende spørgsmålet om Ce-

rius’ prisfastsættelse af rådighedsbetalingen, opfylder klager ikke forudsætningen for at 

kunne påklage det i sagen omhandlede spørgsmål efter denne bestemmelse.    

 

Energiklagenævnet har i en række afgørelser fastslået, at Forsyningstilsynet ikke har 

en pligt til at behandle alle henvendelser og klager. Som et eksempel kan nævnes 

Energiklagenævnets afgørelse af 19. marts 2020 i en sag om klage over Forsyningstil-

synets skrivelse af 10. april 2019 vedrørende forhold om tilbagebetaling af ikke-god-

kendt forrentning af indskudskapital4 

 

Her hedder det på side 6f:  

 

Energiklagenævnet har i flere sager […] taget stilling til den nærmere fortolkning af de 

generelle tilsynsbestemmelser. Energiklagenævnet bemærker i forbindelse hermed, at 

Forsyningstilsynet alene har pligt til at realitetsbehandle henvendelser/klager, i hvilke 

der rejses konkret begrundet mistanke om, at der enten foreligger en lovovertrædelse 

af nogen betydning eller er udvist en ulovlig  

 

Heraf følger således, at Forsyningstilsynet som minimum må foretage en vurdering af, 

om en henvendelse/klage rejser en sådan mistanke. Der kan bl.a. henvises til Energi-

klagenævnets afgørelser af 15. december 2008, j.nr. 1021-21 og 1021-285.   

 

I afgørelsen fra 2008 bemærker Energiklagenævnet følgende på side 9f: 

 

 
4 J.nr. 19/08786-15. Afgørelsen kan tilgås på Energiklagenævnets hjemmeside https://ekn.naevnenes-

hus.dk/media/documents/Afg%C3%B8relse_UdFrEo4.pdf 

5 Afgørelsen kan tilgås på Energiklagenævnets hjemmeside https://ekn.naevneneshus.dk/media/docu-

ments/2008_1021-21_afgc3b8relsen_stadfc3a6stes_ano_42872.pdf 

 

https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/Afg%C3%B8relse_UdFrEo4.pdf
https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/Afg%C3%B8relse_UdFrEo4.pdf
https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/2008_1021-21_afgc3b8relsen_stadfc3a6stes_ano_42872.pdf
https://ekn.naevneneshus.dk/media/documents/2008_1021-21_afgc3b8relsen_stadfc3a6stes_ano_42872.pdf
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Energitilsynet er nedsat i medfør af elforsyningsloven § 78. Af bestemmelsens stk. 1 

fremgår, at der til varetagelse af tilsyns- og klagefunktion på energiområdet nedsættes 

et Energitilsyn. Det fremgår endvidere af elforsyningslovens § 80, at Energitilsynet kan 

behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en 

klage. 

 

Varmeforsyningsloven og de øvrige love, som Energitilsynet fører tilsyn med, indehol-

der ikke på samme måde som elforsyningsloven specifikke bestemmelser om Energi-

tilsynets tilsyns- og klagefunktion. Det er dog Energiklagenævnets opfattelse, at de ge-

nerelle bestemmelser i elforsyningslovens §§ 78 og 80 om Energitilsynets funktioner 

og nedsættelse finder anvendelse på Energitilsynet som sådan, uafhængig af, hvilket 

lovområde Energitilsynet konkret behandler sager efter. Energiklagenævnet har her-

ved lagt vægt på, at Energitilsynet blev nedsat med hjemmel i elforsyningsloven, og at 

det derfor er naturligt, at generelle bestemmelser om Energitilsynets funktioner m.v. 

findes i elforsyningsloven. 

 

Det følger ligeledes af ordlyden af elforsyningslovens § 78, stk. 1, at Energitilsynet va-

retager tilsyns- og klagefunktioner på energiområdet. 

 

Tilsynsmyndigheder har efter almindelig forvaltningsretlig praksis som sådan ikke pligt 

til at behandle alle klager. Det er fast antaget vedrørende tilsynsordninger, hvor én for-

valtningsmyndighed fører tilsyn/kontrol med en anden forvaltningsmyndighed. Det 

samme må antages at være udgangspunktet i forhold til et lovbestemt tilsyn med en 

erhvervssektor – som Energitilsynets virksomhed er udtryk for – medmindre en konkret 

fortolkning af den enkelte tilsynsbestemmelse måtte ændre herved. Dette udgangs-

punkt, hvorefter en tilsynsmyndighed ikke har pligt til at behandle klager eller andre 

henvendelser, gælder uanset, om den person, som klager, må anses for at have en 

væsentlig og individuel interesse i det forhold, der klages over (partsstatus/klageberet-

tiget til Energitilsynet). Der henvises herved til Folketingets Ombudsmands udtalelse i 

Folketingets Ombudsmands Beretning 1990, side 83 ff. (FOB 1990.83). Udtalelsen fin-

des bl.a. på det fælles statslige retsinformationssystem, www.retsinfo.dk under beteg-

nelsen FOU 1990.83. 

 

For så vidt angår en nærmere fortolkning af de generelle tilsynsbestemmelser i elforsy-

ningslovens § 78, stk. 1, og § 80 finder Energiklagenævnet, at disse ikke pålægger 

Energitilsynet en pligt til at behandle klagesager. Energiklagenævnet har herved navn-

lig lagt vægt på, at det af elforsyningslovens § 80 følger, at Energitilsynet bl.a. på bag-

grund af en klage kan tage en sag op. Energiklagenævnet skal i det hele henvise til 

”Elforsyningsloven med kommentarer” af Bent Ole Gram Mortensen, 2. udgave 2004, 

Jurist- og Økonomforbundets forlag side 439 ff. Energiklagenævnet finder endvidere, 

at anvendelsen af udtrykket ”klagefunktion” i elforsyningslovens § 78, stk. 1, ikke uden 

en nærmere præcisering i lovens forarbejder med tilstrækkelig klarhed pålægger Ener-

gitilsynet en egentlig pligt til at behandle klager. Energiklagenævnet bemærker hertil, 

at lovgivningen på det energiretlige område kan indeholde særskilte bestemmelser, 

som i konkrete tilfælde medfører en pligt for Energitilsynet til at behandle klager (f.eks. 

varmeforsyningslovens § 23 k, stk. 4). En sådan pligt følger dog som anført ovenfor 

ikke af de generelle tilsynsbestemmelser i elforsyningslovens § 78, stk. 1, og § 80. 

 

[…]  

http://www.retsinfo.dk/
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En tilsynsmyndighed som Energitilsynet har alene pligt til at realitetsbehandle henven-

delser/klager, i hvilke der rejses konkret begrundet mistanke om, at der enten forelig-

ger en lovovertrædelse af nogen betydning eller er udvist en ulovlig adfærd. Heraf føl-

ger, at en myndighed som minimum må foretage en vurdering af, om en henven-

delse/klage rejser en sådan mistanke. Der henvises herved til FOB 1990.83 (se nær-

mere ovenfor), hvori det i en sag vedrørende Monopoltilsynet og Industriministeriet ud-

tales, at det næppe er muligt at præcisere omfanget af pligten til at behandle konkrete 

sager nærmere end til, at der på den ene side ikke er pligt til at behandle alle klager el-

ler andre henvendelser, hvor der er påstand om, at loven overtrædes, mens der på 

den anden side er pligt til at realitetsbehandle henvendelser, hvor der rejses konkret 

begrundet mistanke om, at der foreligger en lovovertrædelse af nogen betydning. […]” 

 

Litteratur  

 

Det er i den juridiske litteratur antaget, at Forsyningstilsynet som udgangspunkt ikke 

har en pligt til at behandle klager, medmindre andet er fastlagt, hvilket som nævnt er 

sket med klagebekendtgørelsen. 

 

I Bent Ole Gram Mortensen ”Elforsyningsloven med kommentarer” (2. udgave, 2004), 

side 443, fremgår:  

 

Bestemmelsen i stk. 1 [ovennævnte bekendtgørelse nr. 163 (red)] pålægger ikke ek-

splicit Energitilsynet en pligt til at behandle klagesager. Det fremgår af § 3 i bekendtgø-

relse nr. 163 af 26.02.2000 om Energitilsynets opgaver, at Energitilsynet bl.a. på bag-

grund af en klage kan tage en sag op. Energitilsynet har herefter næppe en egentlig 

behandlingspligt. Af § 3 i samme bekendtgørelse fremgår det, at Energitilsynet desu-

den kan tage sager op på egent initiativ eller på grundlag af en anmeldelse. Energitil-

synet påtager sig dog i vidt omfang rollen som klageinstans.” 

  

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Forsyningstilsynet skal behandle Effektmarked ApS’ 

klage af 16. januar 2020 til tilsynet over Energinet. 

 

Forsyningstilsynet forstår Klagen som en klage over at Energinet indkøber frekvens-

genoprettelsesreserver med manuel aktivering i strid med elforsyningsloven, bl.a. idet 

Energinet foretager indkøb, uden at der foreligger den fornødne forudgående metode-

godkendelse fra Forsyningstilsynet til disse indkøb. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Klagen efter sin ordlyd omhandler indkøb af frekvens-

genoprettelsesreserver med manuel aktivering foretaget af den selvstændige offentlige 

virksomhed Energinet (CVR.nr. 28980671), dvs. Energinets koncernmoderselskab. Ef-

ter tilsynets oplysninger foretages disse indkøb af Energinet Elsystemansvar A/S, som 

er Energinet-koncernens helejede datterselskab, der som led i varetagelsen af ansvar 

for elforsyningssikkerheden i Danmark indkøber frekvensgenoprettelsesreserver med 

manuel aktivering. 
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Forsyningstilsynet har overvejet, om tilsynet kan gøre mere i anledning af Klagen i ly-

set af brevet af 2. september 2020 fra Folketingets Ombudsmand til Effektmarked 

ApS.  

 

Forsyningstilsynet finder imidlertid at måtte afvise Klagen. Afvisningen sker under hen-

visning til § 1 i klagebekendtgørelsen samt § 3, stk. 2, i lov om Forsyningstilsynet.  

 

KLAGEBERETTIGELSE EFTER KLAGEBEKENDTGØRELSEN 

 

Klagebekendtgørelsen indeholder frister for Energitilsynets (nu Forsyningstilsynet) be-

handling af visse klager på bl.a. elområdet.  

 

Det følger af bekendtgørelsens § 1, at bekendtgørelsen alene omfatter visse klager på 

elområdet, og at klageberettigelse forudsætter, at klager har en væsentlig og individuel 

interesse i afgørelsen.  

 

”Afgørelsen” henviser her efter Forsyningstilsynets opfattelse til en afgørelse i klagesa-

gen. Såfremt Forsyningstilsynet på baggrund af Klagen måtte indlede en sag for at un-

dersøge, om Energinet eller et af Energinets datterselskaber har overtrådt bestemmel-

ser i elforsyningsloven, som tilsynet er kompetent tilsynsmyndighed i forhold til, vil 

Energinet eller et af Energinets datterselskaber være part i en sådan sag i forvaltnings-

retlig forstand. Tilsynet vil således skulle meddele sin afgørelse i en sådan sag til Ener-

ginet eller et af Energinets datterselskaber. I det aktuelle tilfælde ville der være tale om 

en afgørelse med Energinet Elsystemansvar A/S som part, jf. det ovenfor anførte om 

Energinet Elsystemansvar A/S’ indkøb af frekvensgenoprettelsesreserver med manuel 

aktivering som led i opretholdelsen af elforsyningssikkerheden  

 

Forsyningstilsynet finder imidlertid ikke, at Effektmarked ApS vil have en sådan væ-

sentlig og individuel interesse i en sådan sag. Allerede af den grund finder bekendtgø-

relsen ikke anvendelse i forhold til Klagen. Derfor har tilsynet ikke taget stilling til, om 

Klagen er omfattet af de bestemmelser, der henvises til i bekendtgørelsens § 1.  

 

Forsyningstilsynet har herved vurderet Effektmarked ApS’ interesse i en afgørelse over 

for Energinet Elsystemansvar A/S ud fra den målestok, som Energiklagenævnet har 

anvendt i den ovennævnte afgørelse af 12. maj 2020 om klage over Energitilsynets (nu 

Forsyningstilsynet) afvisning af klage over Cerius’ vilkår for rådighedstariffer for egen-

producenter (mikrokraftvarmeanlæg), idet nævnet henviste til ”de almindelige forvalt-

ningsretlige regler”.  

 

De samme betragtninger er Folketingets Ombudsmand inde på i sit brev af 2. septem-

ber 2020 til Effektmarked ApS. Ombudsmanden anfører på side 4 i sit brev, at kerne-

området for partsbegrebet er afgørelsens adressat. Såfremt Forsyningstilsynet skulle 

rejse en sag over for Energinet og træffe en afgørelse i anledning af Klagen, ville 

adressaten for en sådan afgørelse være Energinet og ikke Effektmarked ApS. Om-

budsmanden skriver videre, at andre end adressaten for en afgørelse efter omstæn-

dighederne kan have partsstatus, hvilket i tvivlstilfælde beror på, hvor væsentlig den 

pågældendes interesse er i sagen, og hvor nært denne interesse er knyttet til sagens 
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udfald. Ombudsmanden gennemgår herefter de omtalte kriterier og konkluderer, at Ef-

fektmarked ApS efter de for ombudsmanden foreliggende oplysninger hverken har en 

væsentlig eller en individuel interesse i sagens udfald.  

 

Forsyningstilsynet finder under hensyntagen hertil, at Effektmarked ApS’ interesse i 

udfaldet af en eventuel klagesag, som tilsynet måtte indlede over for Energinet Elsy-

stemansvar A/S i anledning af Klagen, vil være afledt. Forsyningstilsynet lægger her 

vægt på, at adressaten for tilsynets afgørelse i en sådan klagesag vil være Energinet 

Elsystemansvar A/S og ikke Effektmarked ApS. Det skyldes, at tilsynet i en sådan kla-

gesag skulle vurdere, om Energinet Elsystemansvar A/S har overtrådt en eller flere af 

de bestemmelser, der henvises til i klagebekendtgørelsens § 1. Tilsynets afgørelse i 

en sådan sag vil således have retsvirkninger over for Energinet Elsystemansvar A/S. 

Omvendt vil tilsynet i en sådan sag ikke skulle vurdere, om Effektmarked ApS har 

overtrådt nogen af de bestemmelser, og tilsynets afgørelse i en sådan sag vil derfor 

ikke have retsvirkninger over for Effektmarked ApS. Afgørelsen vil dermed ikke berøre 

Effektmarked ApS med en sådan styrke og intensitet, at Effektmarked ApS har en væ-

sentlig interesse i afgørelsen 

 

Videre er det Forsyningstilsynets vurdering, at Effektmarked ApS’ interesse i en sådan 

klagesag, som tilsynet måtte rejse over for Energinet Elsystemansvar A/S efter § 1 i 

klagebekendtgørelsen, ikke vil være større for Effektmarked ApS end for andre aktører 

på markedet for frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering. Som en afledt 

konsekvens af de retsvirkninger, som afgørelsen måtte have over for Energinet Elsy-

stemansvar A/S, vil også disse andre aktører kunne blive berørt af de retsvirkninger, 

som tilsynets afgørelse måtte have over for Energinet Elsystemansvar A/S. Det er til-

synets vurdering, at Effektmarked ApS ikke vil blive berørt i særlig grad sammenlignet 

med andre aktører. Derfor finder tilsynet ikke, at Effektmarked ApS har en individuel 

interesse i en eventuel klagesag over for Energinet Elsystemansvar A/S.   

 

GRUNDLAG FOR AT REJSE EN SAG SOM EN TILSYNSSAG  

 

Forsyningstilsynet har endvidere vurderet, om Klagen giver tilsynet et grundlag for at 

rejse en tilsynssag efter lov om Forsyningstilsynet § 3, stk. 2, hvorefter tilsynet kan be-

handle og afgøre sager efter sektorlovgivningen, dvs. bl.a. efter elforsyningsloven, på 

eget initiativ eller på grundlag af en klage. 

 

Som det fremgår af bestemmelsens ordlyd, kan og ikke skal (understreget her) tilsynet 

behandle og afgøre en sag efter den pågældende bestemmelse.  

 

Der er dermed overladt Forsyningstilsynet et skøn til at vurdere, om en klage giver til-

synet en anledning til at rejse en sag i medfør af § 3, stk. 2, i lov om Forsyningstilsynet.  

 

Som det fremgår af gennemgangen af Energiklagenævnets praksis på dette område 

og den foreliggende litteratur ovenfor i afsnittet om retsgrundlag, må det kunne konklu-

deres, at en tilsynsmyndighed som Forsyningstilsynet kun har en pligt til at realitetsbe-

handle klager, i hvilke der rejses konkret begrundet mistanke om, at der enten forelig-
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ger en lovovertrædelse af nogen betydning eller er udvist en ulovlig adfærd. Heraf føl-

ger, at tilsynet som minimum må foretage en vurdering af, om en henvendelse/klage 

rejser en sådan mistanke 

 

Forsyningstilsynet vurderer ikke, at Effektmarked ApS’ klage giver tilsynet en anled-

ning til en konkret begrundet mistanke om, at Energinet Elsystemansvar A/S har be-

gået en lovovertrædelse af nogen betydning eller har udvist en ulovlig adfærd. Tilsynet 

finder på den baggrund ikke, at der er grundlag for at realitetsbehandle klagen som led 

i den kompetence, som tilsynet har til at behandle en sag på grundlag af en klage, jf. 

lov om Forsyningstilsynet § 3, stk. 2. 

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at Energinet Elsystemansvar A/S den 1. april 2020 

har anmeldt to metoder til godkendelse hos Forsyningstilsynet: 1) En metode for indkøb 

af kapacitet for frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (mFRR) i Vest-

danmark (DK1) og Østdanmark (DK2) pr. 1. januar 2021, og 2) En metode for udveksling 

af kapacitet mellem DK1 og DK2 via den elektriske Storebæltsforbindelse. De to meto-

der hænger indbyrdes sammen; hvis metoderne godkendes, oprettes et fællesmarked 

mellem DK1 og DK2 for indkøb af mFRR-kapacitet, hvor transmissionskapacitet reser-

veres med dynamiske reservationer på Storebæltsforbindelsen.  

 

Forsyningstilsynet er ved at vurdere, om de to metoder kan godkendes6. Effektmarked 

ApS’ har afgivet et høringssvar til Energinet Elsystemansvar A/S i forbindelse med 

Energinet Elsystemansvar A/S’ udarbejdelse af metoderne, der er ledsaget af Effekt-

marked ApS’ høringssvar, der dermed indgår i tilsynets sagsbehandling.   

 

Efter Forsyningstilsynets oplysninger indkøber Energinet Elsystemansvar A/S fre-

kvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering ved en kombination af kontrakter 

på dagsbasis og – for DK2s vedkommende – femårige kontrakter. Disse femårige kon-

trakter udløber med udgangen af 20207, hvad der er baggrund for de omtalte metode-

anmeldelser.  

 

KLAGEVEJLEDNING  

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

lov om elforsyning (lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020). Klage skal være 

 
6 Forsyningstilsynet har haft de to metoder i høring på sin hjemmeside: https://forsyningstilsynet.dk/lov-

givning/hoeringer/hoering-energinets-anmeldelse-af-metodeforslag-for-indkoeb-af-kapacitet-for-ma-

nuelt-aktiverede-reserver-til-frekvensgenoprettelse-i-vestdanmark-og-østdanmark-efter-2020-og-for-

udveksling-af-kapacitet-mellem-vestdanmark-og-østdanmark 

 

7 Der henvises til s. 53f i Forsyningstilsynets rapport fra 19. december 2018 om Energinets indkøb af 

reserver i elsystemet. Rapporten er tilgængelig på tilsynets hjemmeside: https://forsyningstilsy-

net.dk/media/5443/2018_12_21_rapportfin.pdf 

 

 

https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/hoering-energinets-anmeldelse-af-metodeforslag-for-indkoeb-af-kapacitet-for-manuelt-aktiverede-reserver-til-frekvensgenoprettelse-i-vestdanmark-og-østdanmark-efter-2020-og-for-udveksling-af-kapacitet-mellem-vestdanmark-og-østdanmark
https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/hoering-energinets-anmeldelse-af-metodeforslag-for-indkoeb-af-kapacitet-for-manuelt-aktiverede-reserver-til-frekvensgenoprettelse-i-vestdanmark-og-østdanmark-efter-2020-og-for-udveksling-af-kapacitet-mellem-vestdanmark-og-østdanmark
https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/hoering-energinets-anmeldelse-af-metodeforslag-for-indkoeb-af-kapacitet-for-manuelt-aktiverede-reserver-til-frekvensgenoprettelse-i-vestdanmark-og-østdanmark-efter-2020-og-for-udveksling-af-kapacitet-mellem-vestdanmark-og-østdanmark
https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/hoering-energinets-anmeldelse-af-metodeforslag-for-indkoeb-af-kapacitet-for-manuelt-aktiverede-reserver-til-frekvensgenoprettelse-i-vestdanmark-og-østdanmark-efter-2020-og-for-udveksling-af-kapacitet-mellem-vestdanmark-og-østdanmark
https://forsyningstilsynet.dk/media/5443/2018_12_21_rapportfin.pdf
https://forsyningstilsynet.dk/media/5443/2018_12_21_rapportfin.pdf
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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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt  

Direktør 

http://www.ekn.dk/

