
 

 

 

18. december 2020 

19/14929 

JCMI/TVBR 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 

3300 Frederiksværk 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 
 

 

Påtale for overtrædelse af forbuddet mod 
insiderhandel i REMIT-forordningen 

 

RESUMÉ 

Denne sag drejer sig om HOFOR Energiproduktion A/S’ adfærd på intraday-markedet 

for el den 11. november 2019 i tidsrummet fra Amagerværkets blok 3 (AMV3), der tilhø-

rer HOFOR Energiproduktion A/S (AMV3) faldt ud, og til der var offentliggjort en såkaldt 

Urgent Market Message (UMM). Spørgsmålet i sagen er, om HOFOR Energiproduktion 

A/S’ adfærd i dette tidsrum udgør en overtrædelse af forbuddet mod insiderhandel efter 

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

integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen).  

 

Den 8. november 2019 blev AMV3 kaldt til start med et 3-dages varsel. Den 11. novem-

ber, kl. 9:00, begyndte AMV3 at producere elektricitet. Den 11. november, kl. 10:42, faldt 

AMV3 ud på grund af problemer med en pumpe. HOFOR Energiproduktion A/S foretog 

29 handler på intraday-markedet for el, som svarer til ca. 125 MW, inden HOFOR Ener-

giproduktion A/S offentliggjorde en såkaldt Urgent Market Message for at orientere mar-

kedet om udfaldet (UMM) kl. 11:13. Dagen efter, den 12. november 2019, kontaktede 

HOFOR A/S Forsyningstilsynet vedrørende hændelsen. HOFOR A/S har forklaret, at 

UMM’en ved en menneskelig fejl ikke blev offentliggjort med det samme på grund af 

travlhed, og at de 29 handler således ikke burde have fundet sted, da det var i strid med 

HOFOR Energiproduktion A/S' interne retningslinjer.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at HOFOR Energiproduktion A/S ved den oven-

nævnte adfærd har overtrådt forbuddet mod insiderhandel i medfør af REMIT-forordnin-

gen.  

 

På baggrund heraf træffer Forsyningstilsynet afgørelse om påtale om overtrædelse af 

forbuddet mod insiderhandel i REMIT-forordningen.  

 

Forsyningstilsynets afgørelse offentliggøres på tilsynets hjemmeside.  

 

AFGØRELSE OM PÅTALE 

Forsyningstilsynet påtaler over for HOFOR Energiproduktion A/S (CVR 35523294), at 

HOFOR Energiproduktion A/S har overtrådt forbuddet mod insiderhandel i henhold til 

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

integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen) arti-

kel 3, stk. 1, litra a, jf. artikel 2, nr. 1, litra b, da HOFOR Energiproduktion A/S foretog 29 

handler på intraday-markedet for el den 11. november 2019 mellem kl. 10:42 og kl. 

11:13.  
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Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens § 85 d, stk. 2, jf. REMIT-forordnin-

gens artikel 3, stk. 1, litra a.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

 

SAGSFREMSTILLING  

OPSTART AF SAGEN 

 

Den 8. november 2019 blev AMV3 kaldt til start med et 3-dages varsel. Den 11. novem-

ber, kl. 9:00, begyndte AMV3 at producere elektricitet. Den 11. november, kl. 10:42, faldt 

AMV3 ud på grund af problemer med en pumpe. HOFOR Energiproduktion A/S foretog 

29 handler på intraday-markedet for el, inden HOFOR Energiproduktion A/S offentlig-

gjorde en såkaldt Urgent Market Message for at orientere markedet om udfaldet (UMM) 

kl. 11:13. 

 

Den 12. november 2019, kl. 9:00, kontaktede HOFOR A/S Forsyningstilsynet telefonisk 

vedrørende den ovestående hændelse. HOFOR A/S forklarede, at en UMM ikke blev 

offentliggjort med det samme ved en fejl på grund af travlhed, og at de 29 handler såle-

des ikke burde have fundet sted, da det var i strid med HOFOR Energiproduktion A/S’ 

interne retningslinjer. 

 

Den 13. november 2019 sendte HOFOR A/S en redegørelse til Forsyningstilsynet om 

forløbet. Redegørelsen indeholdt et bilag, der viste de 29 handler fremhævet i gul.  

 

Den 28. november 2019 modtog Forsyningstilsynet en anmeldelse fra en person, der 

som led i sit erhverv gennemfører transaktioner med engrosenergiprodukter (PPAT) 

vedrørende hændelsen. Anmeldelsen byggede på en begrundet mistanke hos denne 

PPAT om en overtrædelse af forbuddet mod insiderhandel efter REMIT-forordningens 

artikel 3. Anmeldelsen blev sendt til Forsyningstilsynet i medfør af REMIT-forordningens 

artikel 15, hvorefter PPAT'en straks skal underrette den nationale regulerende myndig-

hed, hvis vedkommende har en begrundet mistanke om, at en transaktion er i strid med 

forbuddet mod insiderhandel i REMIT-forordningens artikel 3.  

 

På et møde med Forsyningstilsynet den 15. januar 2020 fik HOFOR A/S mulighed for at 

redegøre for hændelsen. HOFOR A/S erkendte de mulige brud og forklarede igen, at 

fejlene skyldtes travlhed. Desuden gennemgik HOFOR A/S deres interne arbejdsproces 

i forbindelse med offentliggørelse af intern viden. HOFOR A/S forklarede, at så snart 

HOFOR Energiproduktion A/S konstaterer, at der er behov for at udsende en UMM, 

orienteres HOFOR Energiproduktion A/S’ traders med besked om, at de skal stoppe 

med at handle, indtil UMM’en udsendes. 

 

På mødet orienterede Forsyningstilsynet HOFOR A/S om, at Forsyningstilsynet ville 

vende tilbage til HOFOR A/S efter at have vurderet sagen nærmere.  

 

Forsyningstilsynet har efterfølgende holdt HOFOR A/S orienteret om tidsperspektivet for 

en sådan tilbagemelding.  
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER 

 

Den 11. januar 2019 kl. 15:40 offentliggjorde HOFOR Energiproduktion A/S en UMM, 

med oplysningen om, at Amagerværkets Blok 3 (AMV3) med elkapacitet på 250 MW 

skal have et tre dages startvarsel fra den 15. september 2019 kl. 23:59.  

 

Den 8. november 2019 blev AMV3 kaldt til start med 3 dages varsel. HOFOR Energi-

produktion A/S udarbejdede derfor en UMM, kl. 12:02, hvor der stod, at AMV3 var kaldt 

til start med 3 dages startvarsel. Den 11. november 2019, kl. 9:00, begyndte AMV3 at 

producere elektricitet og HOFOR Energiproduktion A/S offentliggjorde en UMM, kl. 9:29, 

med oplysningen om, at AMV3 producerede og var til rådighed i markedet.  

 

Den 11. november 2019, kl. 10:42, blev HOFOR Energiproduktion A/S opmærksom på, 

at AMV3 var faldet ud på grund af problemer med en pumpe. I den forbindelse blev der 

ikke offentliggjort en UMM med det samme.  

 

HOFOR Energiproduktion A/S foretog 29 handler, som svarer til indkøb af ca. 125 MW, 

på intraday-markedet for el i tidsrummet fra AMV3 faldt ud kl. 10:42, og til HOFOR Ener-

giproduktion A/S offentliggjorde en UMM kl. 11:13. Handlerne er opgjort i redegørelsen, 

som HOFOR A/S sendte til Forsyningstilsynet den 13. november 2019. HOFOR A/S har 

oplyst, at HOFOR Energiproduktion A/S løbende forsøgte at handle sig i balance på 

intraday-markedet. Dette indebar, at de handlede mængder på intraday-markedet var 

betydeligt mindre end dem, som blev handlet på day-ahead-markedet. Ifølge HOFOR 

A/S medførte disse 29 handler et tab på 50,48 EUR for HOFOR Energiproduktion A/S i 

perioden.  

 

Den 11. november 2019, kl. 11:13, udsendte HOFOR Energiproduktion A/S en UMM, 

hvori der stod, at AMV3 var faldet ud, men den tilgængelige kapacitet blev ikke rettet til 

0 MW. Den 11. november 2019, kl. 11:51, blev UMM’en opdateret med korrekt tilgæn-

gelig kapacitet til 0 MW.  

 

SAGENS PARTER 

 

I forbindelse med sagens behandling hos Forsyningstilsynet har tilsynet vurderet, hvem 

der kan anses som parter i sagen. Forsyningstilsynet anser HOFOR Energiproduktion 

A/S som eneste part i sagen i forvaltningsretlig forstand, idet overtrædelsen af REMIT-

forordningens artikel 3 er begået af HOFOR Energiproduktion A/S. HOFOR A/S er part-

repræsentant for HOFOR Energiproduktion A/S, og denne påtale er derfor adresseret til 

HOFOR A/S.  

 

PARTSHØRING 

 

Denne afgørelse har været sendt i partshøring hos HOFOR A/S i perioden 17. juli til 31. 

august 2020.  
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Forsyningstilsynet modtog HOFOR A/S’ høringssvar den 27. august 2020. HOFOR A/S 

har flere bemærkninger til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse.  

 

HOFOR A/S bemærker, at der er en menneskelig fejl, som skylder, at en UMM ikke blev 

offentliggjort straks, efter AMV3 var faldet ud på grund af problemer med en pumpe.  

 

Desuden er HOFOR A/S ikke enig i, at HOFOR Energiproduktion A/S’ viden udgør in-

tern viden i medfør at REMIT-forordningens artikel 2, stk. 1.  

 

For det første vurderer HOFOR A/S, at priserne ikke blev mærkbart påvirket af deres 

adfærd. HOFOR A/S henviser her til, at der ikke blev aktiveret balanceenergi for de 

berørte timer, og at aktiviteterne på intraday-markedet viser at prisniveauet var upåvirket 

af AMV3s udfald. I denne sammenhæng henviser HOFOR A/S til, at deres marginalom-

kostninger var højere end prisen i day-ahead markedet.  

 

For det andet efterspørger HOFOR A/S vejledning fra Forsyningstilsynet om samspillet 

mellem indrapportering af oplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets for-

ordning (EU) nr. 543/2013 af 14. juni 2013 om indsendelse og offentliggørelse af data 

på elektricitetsmarkederne (transparensforordningen) og i henhold til REMIT-forordnin-

gen. HOFOR A/S understreger, at oplysninger, som afrapporteres i henhold til transpa-

rensforordningen via en UMM, ikke nødvendigvis udgør intern viden efter REMIT-forord-

ningen.  

 

Forsyningstilsynet forholder sig til HOFOR A/S’ høringssvar i begrundelsen for afgørel-

sen. 

RETSGRUNDLAG 

REMIT-forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engros-

energimarkederne) 

 

REMIT-forordningens artikel 2, stk. 1, beskriver intern viden som:  

1. »intern viden«: specifik viden, som ikke er blevet offentliggjort, som direkte 

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

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

grosenergiprodukter. 

 

Med henblik på denne definition forstås ved:  

 

»viden«: 

 

a) oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til forordning (EF) nr. 

714/2009 og (EF) nr. 715/2009, herunder retningslinjer og netregler, som 

vedtages i henhold til disse forordninger 

 

b) oplysninger om kapaciteten og anvendelsen af faciliteter til produktion, 

oplagring, forbrug eller transmission af elektricitet eller naturgas eller om 
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kapaciteten og anvendelsen af LNG-faciliteter, herunder planlagte eller 

uforudsete driftsstop for disse faciliteter 

 

c) oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til lovgivning eller admini-

strative bestemmelser på EU- plan eller nationalt plan, markedsregler og 

aftaler eller sædvane på det relevante engrosenergimarked, for så vidt 

som disse oplysninger sandsynligvis mærkbart vil påvirke priserne på 

engrosenergiprodukter, og  

 

d) andre oplysninger, som en fornuftig markedsdeltager sandsynligvis ville 

benytte som en del af grundlaget for sin beslutning om at indgå i en 

transaktion eller afgive en handelsordre vedrørende et engrosenergipro-

dukt. 

 

Viden anses for at være specifik, hvis den angiver en række forhold, der fo-

religger eller med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge, eller en 

begivenhed, der er indtrådt eller med rimelighed kan forventes at indtræde, 

og hvis den er tilstrækkeligt præcis til, at der kan drages en konklusion med 

hensyn til de pågældende forhold eller den pågældende begivenheds ind-

virkning på priserne på engrosenergiprodukter 

 

REMIT-forordningens artikel 3, stk. 1, indeholder et forbud mod insiderhandel:  

1. Det er forbudt personer, som er i besiddelse af intern viden vedrørende et 

engrosenergiprodukt:  

 

a) at benytte denne viden ved direkte eller indirekte, for egen eller tredje-

mands regning at erhverve eller afhænde eller forsøge at erhverve eller 

afhænde engrosenergiprodukter, som denne viden vedrører  

 

b) at meddele denne viden til andre, medmindre det sker som et normalt 

led i udøvelsen af deres beskæftigelse, erhverv eller funktioner  

 

c) på grundlag af intern viden at opfordre eller overtale andre til at erhverve 

eller afhænde engrosenergiprodukter, som denne viden vedrører. 

 

Efter REMIT-forordningens artikel 16, stk. 1, udsender EU-agenturet for samarbejdet 

mellem energireguleringsmyndigheder (ACER) vejledende materiale om anvendelsen 

af definitionerne i REMIT artikel 2:  

 

Agenturet offentliggør ikke-bindende vejledning om anvendelsen af definitionerne 

i artikel 2, hvor dette anses for nødvendigt. 

 

ACER har under henvisning til sin forpligtelser efter REMIT artikel 16, stk. 1, udsendt en 

vejledning, den såkaldte Guidance, hvis afsnit 5 omfatter definitionen af ”intern viden”. 

Denne vejledning er tilgængelig på ACERs hjemmeside1.  

 
1 https://acer.europa.eu/en/remit/Documents/5th-Edition-ACER-Guidance-updated.pdf 
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Det fremgår af afsnit 5.3.4, at vurderingen om hvorvidt specifikke oplysninger udgør in-

tern viden skal foretages ex ante, og ikke ex post:  

 

Information is deemed to constitute inside information only if, were it made public, 

it would be likely to have a significant effect on the prices of related wholesale 

energy product. […] 

 

It is important, however, to note that the mere ’likelihood’ of a significant price 

effect is enough to meet this condition and that no actual price effect is required.  

 

The assessment of the likelihood of price effect has to be performed by a market 

participant on a case-by-case basis. The market participant should take into 

consideration the anticipated effect of the information in light of the nature of the 

information, as well as the specificities of the market and the market situation at 

the time of the assessment. […] 

 

As the assessment of the likelihood of the price effect has to be performed by the 

market participant ex ante, i.e. before the information is published and used by 

the market participant, NRAs can use ex post information to check the presump-

tion but should take no action against persons who drew reasonable conclusions 

from ex ante information available to them. 

 

Transparensforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 543/2013 af 14. juni 2013 om indsendelse og offentliggørelse af data på 

elektricitetsmarkederne) 

 

I medfør af transparensforordningens artikel 15 skal manglende tilgængelighed på 100 

MW eller mere, eller ændringer på 100 MW eller mere af en enheds tilgængelighed op-

lyses:  

1. TSO'erne leverer for deres systemområder følgende oplysninger til ENTSO 

for elektricitet: 

 

a) planlagt manglende tilgængelighed på 100 MW eller mere for en produk-

tionsenhed, herunder ændringer på 100 MW eller mere heraf, når den 

forventes at have en varighed af mindst en tidsenhed for markedet, op 

til tre år i forvejen med angivelse af følgende: 

— navnet på produktionsanlægget  

— navnet på produktionsenheden  

— beliggenhed  

— budområde  

— installeret produktionskapacitet (MW)  

— produktionstype  

— ledig kapacitet under hændelsen  

— årsag til den manglende tilgængelighed  

— startdato og forventet slutdato (dag, klokkeslæt) for ændringen i til-

gængeligheden  
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b) ændringer på 100 MW eller mere af den faktiske tilgængelighed for en 

produktionsenhed, når den forventes at have en varighed af mindst en 

tidsenhed for markedet, med angivelse af følgende: 

— navnet på produktionsanlægget  

— navnet på produktionsenheden  

— beliggenhed  

— budområde  

— installeret produktionskapacitet (MW)  

— produktionstype  

— ledig kapacitet under hændelsen  

— årsag til den manglende tilgængelighed samt  

— startdato og forventet slutdato (dag, klokkeslæt) for ændringen i til-

gængelighed  

 

c) planlagt manglende tilgængelighed på 200 MW eller mere for et produk-

tionsanlæg, herunder ændringer på 100 MW eller mere af samme pro-

duktionsanlægs planlagte manglende tilgængelighed, når den ikke er an-

nonceret ifølge litra a) og forventes at have en varighed af mindst en 

tidsenhed for markedet, op til tre år i forvejen med angivelse af følgende: 

— navnet på produktionsanlægget  

— beliggenhed  

— budområde  

— installeret produktionskapacitet (MW)  

— produktionstype  

— ledig kapacitet under hændelsen  

— årsag til den manglende tilgængelighed 

— startdato og forventet slutdato (dag, klokkeslæt) for ændringen i til-

gængeligheden 

 

d) ændringer på 100 MW eller mere af den faktiske tilgængelighed for et 

produktionsanlæg med en installeret produktionskapacitet på 200 MW 

eller mere, når den ikke er annonceret ifølge litra b) og forventes at have 

en varighed af mindst en tidsenhed for markedet, med angivelse af føl-

gende: 

— navnet på produktionsanlægget  

— beliggenhed  

— budområde  

— installeret produktionskapacitet (MW)  

— produktionstype  

— ledig kapacitet under hændelsen  

— årsag til den manglende tilgængelighed samt  

— startdato og forventet slutdato (dag, klokkeslæt) for ændringen i til-

gængelighed. 

 

2. Oplysningerne i stk. 1, litra a) og c), offentliggøres så hurtigt som muligt og 

senest en time efter, at beslutningen om den planlagte manglende tilgænge-

lighed er truffet. 
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Oplysningerne i stk. 1, litra b) og d), offentliggøres så hurtigt som muligt og 

senest en time efter ændringen i den faktiske tilgængelighed. 

 

3. Produktionsenhederne inden for en TSO's systemområde leverer dataene i 

stk. 1 til den pågældende TSO. 

 

Produktionsenhederne anses for de primære ejere af de data, som de leve-

rer. 

 

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

 
Det følger af elforsyningslovens § 78 c, stk. 1, og 3-4, at Forsyningstilsynet kan offent-
liggøre sine afgørelser i sager om overtrædelse af REMIT-forordningen. 
 

§ 78 c. Forsyningstilsynet kan offentliggøre sine afgørelser i sager om overtræ-

delse af regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gen-

nemsigtighed på engrosenergimarkederne og sine beslutninger om at pålægge 

tvangsbøder efter § 86, stk. 1, 2. pkt., på sin hjemmeside. Offentliggørelsen kan 

omfatte navnet på den juridiske eller fysiske person, som er adressat for en af-

gørelse eller beslutning, når dette skønnes at være af interesse for markedsdel-

tagerne, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Offentliggørelse af en juridisk eller fysisk persons navn efter stk. 1 el-

ler 2 kan ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for den juri-

diske eller fysiske person. 

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 1 og 2 må ikke indeholde fortrolige oplysninger, 

herunder oplysninger om kundeforhold. 

 
 
I medfør af elforsyningslovens § 85 d, stk. 2, kan Forsyningstilsynet påbyde, at forhold i 
strid med REMIT-forordningen bringes i orden: 
 

§ 85 d. Stk. 2. Forsyningstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod en juri-

disk bindende afgørelse truffet af det europæiske agentur for samarbejde mellem 

energireguleringsmyndigheder eller strider mod Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsig-

tighed på engrosenergimarkederne eller mod retsakter, der er vedtaget på grund-

lag heraf, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt HOFOR Energiproduktion A/S’ adfærd på intraday-

markedet for el den 11. november 2019 i tidsrummet fra da AMV3 faldt ud, og til der var 

offentliggjort en UMM, udgør en overtrædelse af forbuddet mod insiderhandel efter RE-

MIT-forordningens artikel 3, stk. 1, litra a.  
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Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens § 85 d, stk. 2, jf. REMIT-forordnin-

gens artikel 3, stk. 1, litra a.  

 

Forsyningstilsynet har som tilsynsmyndighed mulighed for at påbyde, at forhold, der stri-

der mod REMIT-forordningen bringes i orden, jf. elforsyningslovens § 85 d, stk. 2. For-

syningstilsynet vurderer, at tilsynet på denne baggrund tillige – som det mindre i det 

mere – har mulighed for at give en påtale, når den konstaterede lovovertrædelse ikke 

længere består. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer i sagen, at HOFOR Energiproduktion A/S har overtrådt 

forbuddet mod insiderhandel i REMIT-forordningens artikel 3, stk. 1, litra a, og at over-

trædelsen ikke længere består. Der lægges vægt på, at HOFOR Energiproduktion A/S 

efter HOFOR Energiproduktion A/S’ oplysninger har erkendt forholdet og, efter hvad 

HOFOR A/S har oplyst, har styrket deres arbejdsgange forbundet med offentliggørelse 

af UMM'er.  

 

VURDERING AF HOFOR ENERGIPRODUKTION A/S' VIDEN SOM INTERN VI-

DEN I MEDFØR AF REMIT-FORORDNINGENS ARTIKEL 2, STK. 1 

 

REMIT-forordningens artikel 3, stk. 1, litra a, fastsætter at personer, som er i besiddelse 

af intern viden vedrørende et engrosenergiprodukt, ikke må benytte denne viden ved at 

erhverve eller afhænde engrosenergiprodukter, som denne viden vedrører.  

 

REMIT-forordningens artikel 2, stk. 1, indeholder en definition af intern viden, som om-

fatter specifik viden, som ikke er blevet offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører 

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

mærkbart ville påvirke prisen på disse engrosenergiprodukter.  

 

”Viden” forstås i den sammenhæng som oplysninger om kapaciteten og anvendelsen af 

faciliteter til produktion, oplagring, forbrug eller transmission af elektricitet, herunder 

planlagte eller uforudsete driftsstop for disse faciliteter, jf. REMIT-forordningens artikel 

2, nr. 1, litra b.  

 

I sit partshøringssvar bemærker HOFOR A/S, at oplysninger, som afrapporteres i hen-

hold til transparensforordningen via en UMM, ikke nødvendigvis udgør intern viden efter 

REMIT-forordningen. Forsyningstilsynet er enig i, at der ikke kan antages, at oplysnin-

ger, som offentliggøres via UMM-systemet, nødvendigvis udgør intern viden efter RE-

MIT-forordningens artikel 2, nr. 1; oplysninger som skal offentliggøres efter transparens-

forordningen er ”viden”, jf. REMIT-forordningens artikel 2, nr. 1, litra a. Derfor foretager 

Forsyningstilsynet en konkret analyse af disse oplysninger for at vurdere, om der er tale 

om intern viden.  

 

Forsyningstilsynet vurderer i den konkrete sag, at HOFOR Energiproduktion A/S viden 

om en af deres kraftværksbloks foreløbigt utilgængelige kapacitet udgør intern viden 

som defineret i REMIT-forordningens artikel 2, nr. 1.  

 

Der har således været tale om specifik viden, idet den pågældende viden omhandlede 

udfaldet af AMV3, det vil sige en begivenhed, der er indtrådt. Desuden var denne viden 
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tilstrækkeligt præcis til, at der kunne drages en konklusion med hensyn til begivenhe-

dens indvirkning på priserne på engrosenergiprodukter. Således indebar udfaldet af 

AMV3, at AMV3's kapacitet på 250 MW ikke var tilgængelig længere. Det betød, at der 

var mindre tilgængelig kapacitet på markedet.  

 

Endvidere har denne viden ikke været offentliggjort, på det tidspunkt HOFOR Energi-

produktion A/S foretog 29 handler på intraday-markedet. Den interne viden blev først 

offentliggjort kl. 11:13, mens AMV3 faldt ud kl. 10:42. 

 

Derudover vedrørte denne viden et engrosenergiprodukt, idet der var tale om utilgæn-

gelig elkapacitet for en kraftværkblok.  

 

Det er desuden Forsyningstilsynets vurdering, at offentliggørelsen af denne viden sand-

synligvis mærkbart ville have påvirket priserne. Udfaldet af AMV3 betød, at det var 250 

MW mindre tilgængelig kapacitet på markedet. Det fremgår af Nordpools intraday data 

for den 11. november 2020 for de timer, hvor HOFOR Energiproduktion A/S handlede, 

at AMV3’s 250 MW udgjorde en ikke uvæsentlig del af elforbrug og elproduktion i Øst-

danmark (DK2): Ca. 13 pct. af elforbrug, ca. 20 pct. af elproduktion og ca. 34 pct. af 

elproduktionsprognose, Priserne på markedet ville derfor sandsynligvis have været 

mærkbart påvirket af sådanne reduktioner i den tilgængelige elkapacitet.  

 

Det fremgår af HOFOR A/S’ partshøringssvar, at HOFOR A/S ikke umiddelbart er enig 

i, at den konkrete viden sandsynligvis mærkbart ville have påvirket priserne, hvis den 

var blevet offentliggjort. HOFOR A/S baserer sin vurdering på, at der ikke blev aktiveret 

balanceenergi for de berørte timer, og at HOFOR A/S ikke ser en direkte prispåvirkning 

i markedet.  

 

Forsyningstilsynet finder, at HOFOR A/S’ vurdering ikke tager tilstrækkeligt hensyn til, 

hvordan priserne ville have været påvirket af HOFOR Energiproduktion A/S’ adfærd.  

 

Forsyningstilsynets bemærker herved, at vurderingen af prispåvirkningen vil skulle ske 

ex ante og ikke ex post. Forsyningstilsynet henviser til ordlyden af REMIT-forordningens 

artikel 2, stk.,1, der indeholder definitionen på ”intern viden”, der er defineret som:  

 

specifik viden, som ikke er blevet offentliggjort, som direkte eller indirekte 

vedrører et eller flere engrosenergiprodukter, og som, hvis den blev of-

fentliggjort, sandsynligvis mærkbart ville påvirke prisen på disse engro-

senergiprodukter (fremhævet her). 

 

At vurderingen skal foretages ex ante og ikke ex post fremgår tillige af afsnit 5.3.4. i 

ACERs Guidance omtalt ovenfor i afsnittet ”Retsgrundlag”.  

 

Forsyningstilsynet vurdering af, om HOFOR Energiproduktion A/S’ viden udgør intern 

viden, er dermed foretaget ex ante, dvs. baseret på markedets berettigede forventninger 

forbundet med offentliggørelsen af den viden. Det er for så vidt underordnet, om priserne 

efterfølgende (ikke) blev påvirket.  

 

HOFOR Energiproduktion A/S solgte ikke produktionen fra AMV3 i day-ahead markedet 

for 11. november 2019 ved day-ahead auktionen den 10. november 2019. Da HOFOR 
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Energiproduktion A/S udsendte en UMM den 11. november, kl. 9:29, som fortalte mar-

kedet, at AMV3 producerede el, gav det markedet en berettiget forventning om, at der 

ville være mere elproduktion i markedet, end der var blevet solgt i day-ahead markedet, 

og prisen ville derfor, alt andet lige, forventes at være lavere end day-ahead prisen.  

 

Da HOFOR Energiproduktion A/S udsendte en UMM den 11. november, kl. 11:13, om 

AMV3 udfald, gav det en berettiget forventning til markedet om, at der ikke længere var 

ekstra elproduktion på markedet i forhold til, hvad der var blevet solgt i day-ahead mar-

kedet. Dette betyder, alt andet lige, at prisen igen forventedes at være den samme som 

på day-ahead markedet, dvs. at der måtte forventes en højere pris den 11. november 

fra kl. 11:13 og fremefter, end der forventedes mellem kl. 9:29 og kl. 11:13. Dette forkla-

rer også, at der ikke var behov for at aktivere balanceenergi, da der ikke længere var et 

overskud af elproduktion i forhold til, hvad der allerede var købt og solgt. 

 

De handler, som HOFOR Energiproduktion A/S udførte i tidsrummet, fra da AMV3 faldt 

ud kl. 10:42, og til en UMM var offentliggjort kl. 11:13, skete således til priser, som var 

påvirket af, at de andre markedsdeltagere forventede, at der var mere produktion i sy-

stemet, end hvad der var solgt i day-ahead markedet.  

 

At HOFOR Energiproduktion A/S’ marginalomkostninger var højere end day-ahead pri-

sen var efter Forsyningstilsynets vurdering ikke relevant for prisdannelsen, da HOFOR 

Energiproduktion A/S ifølge det anførte i HOFOR A/S’ høringssvar på side 3 skulle pro-

ducere varme og dermed var tvunget til også at producere el uanset prisen på el. Dette 

afspejles også i det forhold, at HOFOR Energiproduktion A/S sælger en del af den for-

ventede produktion på intraday-markedet til en pris, der er lavere end deres marginal-

omkostninger.  

 

På baggrund af ovenstående betragter Forsyningstilsynet den viden, som HOFOR Ener-

giproduktion A/S besad om AMV3s foreløbigt utilgængelige kapacitet, som intern viden 

i medfør af REMIT-forordningens artikel 2, nr. 1, litra b.  

 

HOFOR ENERGIPRODUKTION A/S' OVERTRÆDELSE AF FORBUDDET MOD 

INSIDERHANDEL I MEDFØR AF REMIT-FORORDNINGENS ARTIKEL 3, STK. 

1, LITRA A, JF. ARTIKEL 2, NR. 1, LITRA B 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at HOFOR Energiproduktion A/S har overtrådt forbuddet 

mod insiderhandel i REMIT-forordningens artikel 3, stk. 1, litra a, da HOFOR Energipro-

duktion A/S foretog 29 handler på intraday-markedet for el den 11. november 2019 mel-

lem 10:42 (udfaldet af AMV3) og 11:13 (offentliggørelsen af UMM'en).  

 

Som nævnt ovenfor vurderer Forsyningstilsynet, at HOFOR Energiproduktion A/S har 

været i besiddelse at intern viden vedrørende et engrosenergiprodukt.  

 

Videre er det Forsyningstilsynets vurdering, at HOFOR Energiproduktion A/S har benyt-

tet denne viden ved at erhverve eller afhænde engrosenergiprodukter, som denne viden 

vedrører. Dette er sket ved de 29 omtalte handler. HOFOR A/S har oplyst, at HOFOR 

Energiproduktion A/S løbende forsøger at handle sig i balance på intraday-markedet. 
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Da HOFOR Energiproduktion A/S handlede mellem kl. 10:42 og 11:13 den 11. novem-

ber 2019, var HOFOR Energiproduktion A/S den eneste markedsdeltager, som vidste, 

at der ville mangle 250 MW elkapacitet på grund af AMV3’s ud fald.  

 

Det er således Forsyningstilsynets vurdering, at HOFOR Energiproduktion A/S har over-

trådt forbuddet mod insiderhandel med disse 29 handler. For det første ville HOFOR 

Energiproduktion A/S sandsynligvis ikke have handlet og købt ca. 125 MW, hvis HOFOR 

Energiproduktion A/S ikke havde benyttet deres interne viden om deres egne mang-

lende kapacitet til at handle sig selv i balance. For det andet ville HOFOR Energiproduk-

tion A/S sandsynligvis have haft et større tab end de 50,48 EUR, hvis UMM'en havde 

været offentliggjort på rettidig vis, dvs. før HOFOR Energiproduktion A/S' handler, idet 

priserne sandsynligvis ville have været påvirket af ikke uvæsentlig mindre tilgængelige 

kapacitet.  

 

SAMMENFATNING  
 

Sammenfattende vurderer Forsyningstilsynet, at HOFOR Energiproduktion A/S har 

overtrådt forbuddet mod insiderhandel i REMIT-forordningens artikel 3, stk. 1, litra a, jf. 

artikel 2, nr. 1, ved at benytte den interne viden om AMV3's foreløbigt utilgængelige 

kapacitet, som HOFOR Energiproduktion A/S var i besiddelse af, for at foretage 29 

handler på intraday-markedet for el den 11. november 2019 i tidsrummet fra AMV3 faldt 

ud, og indtil denne viden blev offentliggjort i en UMM.  

 

Forsyningstilsynet vurderer ikke, at HOFOR Energiproduktion A/S' overtrædelse af for-

buddet mod insiderhandel i lyset af omstændighederne i den konkrete sag er alvorlig 

nok til, at sagen overgives til politimæssig efterforskning med henblik på, at HOFOR 

Energiproduktion A/S kan ifalde strafferetlige sanktioner i medfør af elforsyningslovens 

§ 87 b.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at en afgørelse om påtale er passende i denne sag. 

 

På baggrund af ovenstående træffer Forsyningstilsynet afgørelse om påtale om over-

trædelse af forbuddet mod insiderhandel i medfør af REMIT-forordningens artikel 3, stk. 

1, litra a, jf. artikel 2, nr. 1, litra b.  

 

OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSEN 

Det følger af elforsyningslovens § 78 c, stk. 1, og 3-4, at Forsyningstilsynet kan offent-

liggøre sine afgørelser i sager om overtrædelse af REMIT-forordningen. Offentliggørel-

sen kan omfatte navnet på den juridiske eller fysiske person, som er adressat for afgø-

relsen, når dette skønnes at være af interesse for de andre markedsdeltagere i at vide, 

hvem har begået insiderhandel i denne konkrete sag. Offentliggørelse af en juridisk eller 

fysisk persons navn kan dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade 

for den juridiske eller fysiske person. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at offentliggørelse af afgørelsen i ikke-anonymise-

ret form vil være af interesse for de andre markedsdeltagere, og at det ikke vil medføre 
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uforholdsmæssig stor skade for virksomheden. I den forbindelse lægger Forsyningstil-

synet vægt på, at en overtrædelse af forbuddet mod insiderhandel i REMIT-forordningen 

er alvorlig, også selvom Forsyningstilsynet i lyset af omstændighederne i den konkrete 

sag ikke finder sagen alvorlig nok til, at sagen overgives til politimæssig efterforskning 

med henblik på, at HOFOR Energiproduktion A/S kan ifalde strafferetlige sanktioner ef-

ter elforsyningslovens § 87 b.  

 

Forsyningstilsynet vil således offentliggøre en nyhed med et link til afgørelsen om påtale 

i ikke-anonymiseret form på tilsynets hjemmeside. 

 

KLAGEVEJLEDNING  

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

elforsyningsloven. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at For-

syningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

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 nævnets 

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

Direktør  


