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Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn af Energinets 

overholdelse af sine forpligtelser i varetagelsen af rol-

len som ”PPAT” efter REMIT-forordningen 

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet har gennemført et tilsyn af, om Energinet Elsystemansvar A/S (her-

efter: Energinet) tilstrækkeligt varetager sine forpligtelser som person, der som led i sit 

erhverv gennemfører transaktioner med engrosenergiprodukter (PPAT) efter Europa-

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

og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT). Forsyningstilsynet anser 

Energinet som en PPAT på balancemarkederne for el, både energi og kapacitet.  

 

Formålet med Forsyningstilsynets tilsyn er at sikre, at Energinet overvåger balancemar-

kederne for el i overensstemmelse med deres forpligtelser som PPAT. Det påhviler en-

hver PPAT straks at underrette den nationale regulerende myndighed, hvis vedkom-

mende har en begrundet mistanke om, at en transaktion er i strid med forbuddene i 

REMIT mod insiderhandel eller markedsmanipulation og at etablere og opretholde ef-

fektive ordninger og procedurer til at identificere overtrædelser af disse forbud.  

 

Forsyningstilsynet finder, at Energinet varetager sine forpligtelser som PPAT i overens-

stemmelse med REMIT.  

 

Forsyningstilsynet har desuden to anbefalinger til Energinets varetagelse af sine PPAT-

forpligtelser fremover. Anbefalingerne omhandler vilkårene, som Energinet fastlægger 

over for markedsaktører, der handler på balancemarkederne for el, samt sparring og 

udveksling af bedste praksisser med andre PPAT’er. Forsyningstilsynet har noteret sig, 

at Energinet ser positivt på anbefalingerne.  

 
Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside. 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet finder, at Energinet varetager sine forpligtelser som PPAT i overens-

stemmelse med REMIT artikel 15.  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens § 85 d, stk. 2, jf. REMIT artikel 15.  

 

Sagens baggrund, begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse samt Forsyningstil-

synets anbefalinger fremgår nedenfor. 
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SAGSFREMSTILLING  

TILSYNSBESØG HOS ENERGINET 

 

Forsyningstilsynet henvendte sig den 7. juli 2020 til Energinet med henblik på at føre 

tilsyn med, om Energinet varetager sine forpligtelser som PPAT efter REMIT. For at 

forberede tilsynsbesøget anmodede Forsyningstilsynet Energinet om at udfylde et spør-

geskema om overholdelse af sine PPAT-forpligtelser for alle de engrosenergimarkeder, 

som Energinet er PPAT for, samt at sende eventuelt yderligere materiale.  

 

Energinet sendte den 14. august 2020 spørgeskemaet tilbage udfyldt.  

 

Forsyningstilsynet foretog den 28. august 2020 et tilsynsbesøg af Energinet. Besøgs-

dagsordenen inkluderede følgende: Gennemgang af Energinets nuværende markeds-

overvågning af indkøb af reserver, Forsyningstilsynets vurdering af Energinets nuvæ-

rende markedsovervågning i forhold til PPAT-rollen, Energinets foreslåede fremtidige 

tiltag for at opfylde PPAT-rollen og implementeringsproblemstillinger.  

 

OPFØLGNING PÅ TILSYNSBESØG 

 

Forsyningstilsynet sendte referat af tilsynsbesøget den 8. september 2020 til Energinet.  

 

I forbindelse med et af de punkter, der blev drøftet på tilsynsbesøget -  i hvilket omfang 

Energinets oversendelsen af en Suspicious Transaction Report (STR) til en regulerende 

myndighed kan anses som en afgørelse i forvaltningsretlig forstand - videresendte Ener-

ginet en vejledende udtalelse fra Energistyrelsen vedrørende udleveringen af leveran-

døroplysninger fra datahub til kommuner. Forsyningstilsynet og Energinet drøftede em-

net videre på et telefonisk møde den 18. september 2020.  

 

Som aftalt på tilsynsbesøget fremsendte Energinet til Forsyningstilsynet et notat om 

Energinets varetagelse af PPAT-rollen den 18. september 2020 (herefter: Energinets 

notat).  

 

Punkt 4 i Energinets notat beskriver Energinets organisatoriske struktur for udførelse af 

risiko- og kontrolopgaver. Den består af tre såkaldte forsvarslinjer, der er uafhængige af 

hinanden:  

 

Første forsvarslinje er forretningsenhederne og er de medarbejdere og ledere, 

som har direkte ansvar for at udføre de kontroller, der skal sikre Energinet mod 

de faktiske risici. Det indebærer, at de har de rette kompetencer til at forstå risici, 

disses sammenhæng til finansielle processer og herigennem relevansen af de 

implementerede kontroller.  

 

Anden forsvarslinje består af koncernøkonomi samt koncernjura, og er en central 

funktion, der har ansvaret for kontrolarbejdet i hele Energinet samt bistår ledelsen 

med at udføre sit ansvar for organisationens risikostyring og interne kontroller. 

[…] 
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Tredje forsvarslinje er Energinets intern revision og skal sikre en samlet overhol-

delse af gældende regelsæt samt den interne kontrol retningslinje.  

 

Energinet understreger i punkt 4 i sit notat, at Energinet arbejder på forskellige leveran-

cer i forbindelse med sin rolle som PPAT: strategi, administrationsgrundlag og kommu-

nikationsprincipper. 

 

Den 1. oktober 2020 sendte Forsyningstilsynet en anmodning om, at Energinet redegør 

for Energinets organisatoriske set-up for varetagelse af PPAT-rollen, for Energinets per-

spektiv om fortrolighedsforpligtelse hos Energinets medarbejdere som følge af en be-

grundet mistanke om overtrædelse af forbuddene mod markedsmanipulation eller insi-

derhandel efter REMIT, og for Energinets målestok for vurdering om der er en begrundet 

mistanke. Forsyningstilsynet anmodede endvidere Energinet om at overveje de anbefa-

linger, der er indeholdt i denne afgørelse. Energinet fremsendte en redegørelse den 8. 

oktober 2020 (herefter: Energinets redegørelse).  

 

Det fremgår af ad. 1 i Energinets redegørelse, at:  

 
Sammenholdes Energinets organisering af PPAT-rollen, jf. Energinets forvalt-

ningsretlige procedure med ACER´s Guidance punkt 9.4.2 er det Energinets vur-

dering, at organiseringen i Energinet har et stort sammenfald med organiseringen 

refereret til som ”Market Monitoring Committee” (MMC) i ACER´s Guidance. 

 

Det følger derudover af ad. 2 i Energinets redegørelse, at:  

 

Udover den generelle tavshedspligt som ligger i ansættelsesforholdet, samt de 

fortroligheds-krav som følger af lovgivningen herunder Energinets PIO-program, 

vil fortrolighed konkret i relation til PPAT-rolle skulle kodificeres i den endelige 

forvaltningsretlige procedure. […] 

 

Vurdere medarbejderne i anden forsvarslinje derfor i samarbejde med medarbej-

derne i første forsvarslinje, at der er tale om en begrundet mistanke, og at en STR 

er påkrævet, skal medarbejderne i anden forsvarslinje sikre sig, at medarbejderne 

i første forsvarslinje (som typisk har den direkte og daglige kontakte til markeds-

aktørerne) ikke videregiver informationer til den markedsaktør, som er under mis-

tanke for markedsmanipulation, om beslutningen om indgivelse af en STR eller 

efterfølgende at STR er blevet indgivet.  

 

Da Myndighedsenheden i forvejen varetager størstedelen af myndighedskontak-

ten i Energinet vil det samtidig være et naturligt led i STR-processen at medar-

bejderen i anden forsvarslinje kontakter Forsyningstilsynet i tilfælde, hvor der kan 

være behov for at kontakte den markedsaktør, som er under mistanke for mar-

kedsmisbrug. Medarbejderen i anden forsvarslinje skal her sikre sig at kontakt til 

markedsaktøren alene finder sted efter samtykke fra Forsyningstilsynet og at kon-

takten til markedsaktøren foretages direkte af medarbejderen i anden forsvars-

linje. 
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SAGENS PARTER 

 

Forsyningstilsynet har som led i Forsyningstilsynets behandling af sagen vurderet, hvem 

der kan anses som sagens part(er).  

 

Forsyningstilsynet anser Energinet Elsystemansvar A/S (CVR nr. 39314959) som part i 

sagen i forvaltningsretlig forstand, idet det er Energinet-koncernens helejede dattersel-

skab Elsystemansvar A/S, der gennemfører handler på balancemarkederne for el, og 

som overvåger disse handler som led i sin varetagelse af opgaven som PPAT. 

 

Forsyningstilsynet lægger i den sammenhæng til grund, at Myndighedsenheden hos 

Energinet, som er en del af Energinets koncern-moderselskab som selvstændig offentlig 

virksomhed (SOV) (CVR nr. 28980671), er partsrepræsentant for Energinet Elsystem-

ansvar A/S. 

 

HØRING 

 

Forsyningstilsynet sendte et udkast til afgørelse i partshøring hos Energinet fra den 2. 

november 2020 til den 16. november 2020.  

 

Energinet havde ingen bemærkninger til udkastet.  

 

RETSGRUNDLAG 

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

oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne) 

 

REMIT artikel 2, nr. 1, indeholder en definition af ”intern viden”:  

 

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 

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 
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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 artikel 2, nr. 2 og 3, indeholder en definitioner af markedsmanipulation og forsøg 

derpå:  

 

2. »markedsmanipulation«: 

  

a) indgåelse i enhver transaktion eller afgivelse af enhver handelsordre for 

engrosenergiprodukter:  

 

i) som giver eller kan give urigtige eller vildledende signaler om 

udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosenergi-

produkter 

 

ii) hvorved en person eller flere personer i fællesskab sikrer eller 

forsøger at sikre, at prisen på et eller flere engrosenergiproduk-

ter ligger på et kunstigt niveau, medmindre den, der har indgået 

i transaktionen eller har afgivet handelsordren, godtgør, at be-

grundelsen for at indgå i en sådan transaktion eller at afgive en 

sådan handelsordre er legitim, og at denne transaktion eller 

handelsordre er i overensstemmelse med accepteret markeds-

praksis på det pågældende engrosenergimarked, eller  

 

iii) hvorved der benyttes eller forsøges benyttet en fingereret plan 

eller alle andre former for bedrag eller påfund, der sender eller 

sandsynligvis vil sende urigtige eller vildledende signaler vedrø-

rende udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engros-

energiprodukter,  

 

eller  

 

b) udbredelse af oplysninger gennem medierne, herunder internettet, eller 

på enhver anden måde, der giver eller kan give urigtige eller vildledende 

signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosener-

giprodukter, herunder spredning af rygter og urigtige eller vildledende 
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nyheder, når den person, der har spredt dem, vidste eller burde have 

vidst, at oplysningerne var urigtige eller vildledende.  

 

Når sådanne oplysninger udbredes i journalistisk øjemed eller med hen-

blik på kunstnerisk virksomhed, skal forholdet vurderes under hensyn til 

de regler, der gælder for pressefrihed og ytringsfrihed i andre medier, 

medmindre  

 

i) disse personer direkte eller indirekte drager fordel eller får ud-

bytte af udbredelsen af de pågældende oplysninger, eller  

 

ii) offentliggørelsen eller udbredelsen sker i den hensigt at vildlede 

markedet om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på 

engrosenergiprodukter  

 

2. »forsøg på markedsmanipulation«:  

 

a) indgåelse i enhver transaktion, afgivelse af enhver handelsordre eller ud-

førelse af enhver anden handling vedrørende et engrosenergiprodukt i 

den hensigt:  

 

i) at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efter-

spørgslen efter eller prisen på engrosenergiprodukter  

 

ii) at sikre, at prisen på et eller flere engrosenergiprodukter ligger 

på et kunstigt niveau, medmindre den person, der har indgået i 

transaktionen eller har afgivet handelsordren, godtgør, at be-

grundelsen for at indgå i en sådan transaktion eller at afgive en 

sådan handelsordre er legitim, og at denne transaktion eller 

handelsordre er i overensstemmelse med accepteret markeds-

praksis på det pågældende engrosenergimarked, eller  

 

iii) at benytte en fingereret plan eller alle andre former for bedrag 

eller påfund, der sender eller sandsynligvis vil sende urigtige el-

ler vildledende signaler vedrørende udbuddet af, efterspørgslen 

efter eller prisen på engrosenergiprodukter,  

 

eller  

 

b) udbredelse af oplysninger gennem medierne, herunder internettet, eller 

ved andre metoder i den hensigt at give urigtige eller vildledende signaler 

om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosenergiproduk-

ter 

 

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

 

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

engrosenergiprodukt:  
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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. 

 

REMIT artikel 5 indeholder et forbud mod markedsmanipulation:  

 

Enhver deltagelse i eller forsøg på deltagelse i markedsmanipulation på engros-

energimarkeder er forbudt. 

 

REMIT artikel 13 handler om gennemførelsen af forbuddene mod markedsmisbrug:  

 

1. De nationale regulerende myndigheder sørger for, at de forbud, der er fastsat i 

artikel 3 og 5, og den forpligtelse, der er fastsat i artikel 4, anvendes.  

 

Hver medlemsstat sikrer, at dens nationale regulerende myndigheder tillægges 

alle de nødvendige undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser for, at de kan 

udføre denne opgave senest den 29. juni 2013. Disse beføjelser udøves på en 

forholdsmæssig måde.  

 

Disse beføjelser kan udøves:  

a) direkte  

b) i samarbejde med andre myndigheder, eller  

c) ved begæring til de kompetente retslige myndigheder.  

 

Hvor det er relevant, kan de nationale regulerende myndigheder udøve deres 

undersøgelsesbeføjelser i samarbejde med organiserede markeder, handels-

systemer (»trade matching«-systemer) eller andre personer, jf. artikel 8, stk. 4, 

litra d), der som led i deres erhverv gennemfører transaktioner 

 

REMIT artikel 15 beskriver forpligtelser som PPAT som følgende:  

 

Enhver person, der som led i sit erhverv gennemfører transaktioner med engros-

energiprodukter, underretter straks den nationale regulerende myndighed, hvis 

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

artikel 3 eller 5. 

 

Personer, der som led i deres erhverv gennemfører transaktioner med engros-

energiprodukter, etablerer og opretholder effektive ordninger og procedurer til at 

identificere overtrædelser af artikel 3 eller 5. 

 

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

guleringsmyndigheder (ACER) vejledende materiale om anvendelsen af definitionerne i 

REMIT artikel 2:  
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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 9 indeholder en gennemgang af forplig-

telserne for en PPAT, herunder med hensyn til hvordan en PPAT kan organisere sin 

opgavevaretagelse uden interessekonflikter. Denne vejledning er tilgængelig på ACERs 

hjemmeside1.  

 

Fortrolighed i tilfælde af begrundet mistanke om insiderhandel eller markedsmanipula-

tion understreges i afsnit 9.4.3 c) i ACER’s Guidance som afgørende:   

  
As a general rule, once an STR has been submitted to an NRA, the market sur-

veillance team should not make contact with the member/customer in relation to 

that incident unless agreed with the NRA. Furthermore, under no circumstance 

should the market surveillance team make the member/customer aware that an 

STR has been submitted to the NRA.  

 

Bemærkninger til lovforslag L180 fremsat den 13. marts 2013 som led i gen-

nemførelsen af REMIT i dansk ret 

 

Det følger af afsnit 2 i de almindelige bemærkninger til lovforslag L180 fremsat den 13. 

marts 2013 som led i gennemførelsen af REMIT i dansk ret, at Forsyningstilsynet kan 

føre tilsyn med, at alle forpligtelser i REMIT overholdes: 

 

Markedsdeltagere er efter forordningen underlagt en række specifikke forpligtel-

ser […]. Forpligtelserne muliggør en effektiv markedsovervågning med henblik 

på at afsløre og forhindre handel på grundlag af intern viden og markedsmanipu-

lation. Det anses derfor for nødvendigt, at Energitilsynet kan føre tilsyn med, at 

alle forpligtelser i forordningen overholdes, og at dette om nødvendigt kan ske 

ved gennemførelse af kontrolbesøg. 

 

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: 
 

§ 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. 

 
1 https://acer.europa.eu/en/remit/Documents/5th-Edition-ACER-Guidance-updated.pdf 
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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. 

 

Efter elforsyningslovens § 84, stk. 2, kan Forsyningstilsynet indhente nødvendige oplys-

ninger hos enhver relevant fysisk og juridisk person til sikring af overholdelsen af REMIT: 

 

§ 84. Stk. 2. Forsyningstilsynet kan til sikring af overholdelsen af Europa-Parla-

mentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosener-

gimarkederne indhente nødvendige oplysninger hos enhver relevant fysisk og ju-

ridisk person. 

 

Elforsyningslovens § 85, stk. 2, giver Forsyningstilsynet hjemmel til at udstede påbud i 

tilfælde af overtrædelse af REMIT:  

§ 85. Stk. 2. Forsyningstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod en juridisk 

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. 

 

Lov om Energinet (lovbekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2020) 

 

Efter loven om Energinets § 17 gælder forvaltningsloven for Energinet og Energinets 

datterselskaber:  

 

§ 17. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets 

Ombudsmand gælder for Energinet og virksomhedens helejede datterselskaber. 

 

Bemærkninger til lovforslag 2004/1 LSF 82 til lov om Energinet fremsat den 4. 

november 2004 af § 17 

 

Energinet Danmarks opgaver er kendetegnet ved såvel driftslignende som myn-

dighedslignende opgaver. Forvaltningsloven finder kun anvendelse i de tilfælde, 

hvor Energinet Danmark træffer afgørelse i forvaltningslovens forstand. 

 

Forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014) 

 

§ 2, stk.1 Loven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet 

afgørelse af en forvaltningsmyndighed. 
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Bemærkninger til lovforslag til forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 

1985, ad § 2.  

 

Med udtrykket »truffet afgørelse« sigtes til udfærdigelse af retsakter (forvaltnings-

akter), dvs. udtalelser, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret 

i et foreliggende tilfælde. 

 

Folketingets Ombudsmands Myndighedsguide2 

 

En afgørelse i forvaltningslovens forstand er en retsakt (forvaltningsakt), dvs. en 

udtalelse, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i et forelig-

gende tilfælde.[…] 

 

En afgørelse i forvaltningslovens forstand vil i almindelighed være karakteriseret 

ved, at der er tale om 

 en udtalelse fra en offentlig myndighed, 

 som udstedes på offentligretligt grundlag (i modsætning til privatretligt 

grundlag, f.eks. en aftale), 

 som går ud på ensidigt at bestemme, hvad der er eller skal være gæl-

dende ret, og 

 som retter sig mod eksterne modtagere (i modsætning til internt mod 

myndigheden selv). 

 

Det indgår også i vurderingen, om det pågældende skridt afslutter sagen eller blot 

er et skridt hen imod sagens endelige afslutning. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om Energinets varetagelse af sin rolle som PPAT efter REMIT på 

de markeder, som Energinet er PPAT for, dvs. navnlig om Energinets etablering og op-

retholdelse af effektive ordninger og procedurer til at identificere overtrædelser af for-

buddene mod markedsmanipulation og insiderhandel i REMIT artikel 3 og 5.  

 

Forsyningstilsynet er national tilsynsmyndighed i forhold til REMIT og skal som led heri 

sørge for, at forbuddene i REMIT artikel 3 og 5 anvendes. Det følger af afsnit 2 i de 

almindelige bemærkninger til lovforslag L180 fremsat den 13. marts 2013 som led i gen-

nemførelsen af REMIT i dansk ret, at Forsyningstilsynet kan føre tilsyn med, at alle for-

pligtelser i REMIT overholdes. Det forudsættes på den baggrund, at Forsyningstilsynet 

kan føre tilsyn med Energinets varetagelse af sine forpligtelser efter REMIT artikel 15.  

 

Forsyningstilsynet har således vurderet, om Energinet i tilstrækkeligt omfang har imple-

menteret en overvågningsstrategi samt overvågnings- og undersøgelsesprocesser i til-

fælde af mulig markedsmisbrug på balancemarkederne for el, både kapacitet og energi.  

 

 
22 https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/afgoerelsesbegrebet/ 
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Forsyningstilsynet finder, at Energinets varetagelse af sine forpligtelser som PPAT er i 

overensstemmelse med REMIT artikel 15.  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens § 85 d, stk. 2, jf. REMIT artikel 15.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS OVERVEJELSER VEDRØRENDE ENERGINETS 

ETABLERING OG OPRETHOLDELSE AF EFFEKTIVE ORDNINGER OG PRO-

CEDURER SOM PPAT 

ENERGINETS ORGANISERING AF PPAT-OPGAVEVARETAGELSEN 

 

Energinets organisatoriske struktur for udførelse af risiko- og kontrolopgaver fremstilles 

i punkt 4 i Energinets notat og ad. 1 i Energinets redegørelse. Den består af såkaldte tre 

forsvarslinjer, der er uafhængige af hinanden, og som beskrives nærmere i Energinets 

notat og Energinets redegørelse.  

 

På baggrund af Energinets nuværende struktur vurderer Forsyningstilsynet, at Energinet 

har etableret og opretholder tilstrækkelige ordninger til at udfylde sin rolle som PPAT.  

 

For det første lægger Forsyningstilsynet her vægt på, at Energinets PPAT-enhed som 

udgangspunkt er organiseret som hvad kaldes en ”Market Monitoring Committee” i 

ACER’s Guidance. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at Energinets organisatoriske 

struktur i tilstrækkelig grad opdeler Energinets PPAT processer mellem Energinets for-

svarslinjer, og at der dermed sikres uafhængighed for dem, der varetager Energinets 

PPAT opgaver.  

 

For det andet noterer Forsyningstilsynet sig, at Energinet arbejder på tre leverancer i 

forbindelse med sin rolle som PPAT: strategi, administrationsgrundlag og kommunikati-

onsprincipper, som beskrives nærmere i Energinets notat.   

 

Forsyningstilsynet finder således, at Energinet har etableret og opretholdt ikke-formali-

serede, men dog stadig effektive ordninger og procedurer, som følger af Energinets rolle 

som PPAT, i tilfælde af mulige overtrædelser af forbuddene mod markedsmanipulation 

og insiderhandel på balancemarkederne for el. Der lægges herved vægt på, at Energinet 

siden Forsyningstilsynets besøg har udarbejdet et notat og en redegørelse, som efter 

Forsyningstilsynets vurdering i tilstrækkeligt omfang beskriver Energinets rolle og for-

pligtelser som PPAT og formaliserer de procedurer, der følger heraf.  

 

ENERGINETS FORPLIGTELSER MED HENSYN TIL FORTROLIGHED 

 

Fortrolighed i tilfælde af begrundet mistanke om insiderhandel eller markedsmanipula-

tion understreges i afsnit 9.4.3 c) i ACER’s Guidance som afgørende. Det fremgår, at en 

PPAT ikke må orientere den pågældende markedsdeltager, om at Energinet har over-

sendt en STR, og heller ikke må være i kontakt med markedsdeltageren vedrørende 

den pågældende adfærd uden samtykke fra den relevante regulerende myndighed.  
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Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet på baggrund af det anførte i sin redegørelse 

er tilstrækkeligt opmærksom på, at Energinets sagsbehandlere skal iagttage tavsheds-

forpligtelse i forbindelse med behandling af fortrolige oplysninger indhentet hos mar-

kedsaktøren eller videregivet til Forsyningstilsynet, andre regulerende myndigheder eller 

ACER i forbindelse med Energinets varetagelse af PPAT-opgaven.  

 

Forsyningstilsynet lægger herved vægt på, at det tydeligt følger af Energinets redegø-

relse, at de relevante medarbejdere skal sikre sig, at der ikke videregives informationer 

til den markedsaktør, hvis adfærd giver grund til mistanke for markedsmanipulation, om 

udsendelse af en STR. Desuden vægter Forsyningstilsynet, at ifølge Energinets rede-

gørelse skal de relevante medarbejdere indhente Forsyningstilsynets forudgående sam-

tykke i tilfælde, hvor der kan være behov for at kontakte markedsaktøren.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS OVERVEJELSER HVORVIDT ENERGINET SOM 

PPAT TRÆFFER AFGØRELSER I FORVALTNINGSLOVENS FORSTAND 

 

Forsyningstilsynet har noteret sig, at Energinet har rejst tvivl om, hvorvidt Energinet er 

omfattet af forvaltningslovens regler, når Energinet varetager sine opgaver som PPAT. 

 

Efter loven om Energinets § 17 gælder forvaltningsloven for Energinet og Energinets 

datterselskaber. Det følger dog af lovbemærkningerne, af forvaltningsloven kun finder 

anvendelse i de tilfælde, hvor Energinet træffer afgørelse i forvaltningslovens forstand.  

 

Forsyningstilsynet tager med denne afgørelse ikke stilling til, hvorvidt Forsyningstilsynet 

anser Energinet for at være omfattet af forvaltningsloven, når Energinet varetager sin 

opgaver som PPAT.   

 

Uanset om det lægges til grund, at Energinet er omfattet af forvaltningsloven, når Ener-

ginet varetager sin opgaver som PPAT, vurderer Forsyningstilsynet ikke, at Energinet 

træffer en afgørelse i forvaltningslovens forstand, når Energinet i medfør af REMIT arti-

kel 15 underretter Forsyningstilsynet, en anden regulerende myndighed eller ACER, 

hvis Energinet har en begrundet mistanke om, at en transaktion er i strid med forbud-

dene mod markedsmanipulation eller insiderhandel i REMIT artikel 3 eller 5. En sådan 

underretning fastsætter således ikke, hvad der er eller skal være gældende ret over for 

den pågældende markedsaktør. Dette skyldes, at det er de regulerende myndigheder – 

i Danmark Forsyningstilsynet – og ikke Energinet, der efter REMIT artikel 13, stk. 1, er 

kompetent myndighed til at håndhæve forbuddene mod insiderhandel og markedsmani-

pulation i REMIT artikel 3 og 5. Forsyningstilsynet vil således efter omstændighederne  

kunne træffe en afgørelse om, at markedsaktøren har overtrådt artikel 3 eller 5 i REMIT 

eller vil kunne politianmelde den pågældende markedsaktør for overtrædelse af de på-

gældende bestemmelser. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS ANBEFALINGER 

Forsyningstilsynet har to anbefalinger til Energinet. Anbefalingerne bygger på de erfa-

ringer, som Forsyningstilsynet har med andre PPAT’er samt på Forsyningstilsynets dia-

log med andre regulerende myndigheder og med ACER. Anbefalingerne er desuden 
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fremsat på baggrund af de oplysninger, som Forsyningstilsynet har modtaget fra Ener-

ginet som led i tilsynet.  

 

Anbefalingerne er følgende: 

 

 Energinet bør i vilkårene for de markedsaktører, der handler engrosprodukter på 

de balancemarkeder, hvor Energinet varetager PPAT-opgaven, fastlægge en for-

pligtelse til at afgive de oplysninger til Energinet, som Energinet indhenter hos mar-

kedsaktøren som led i varetagelsen af sin rolle som PPAT. Derved gøres markeds-

aktørerne også bekendt med, at Energinet indhenter oplysningerne som led i Ener-

ginets efterlevelse af sine forpligtelser efter REMIT art. 15.  

 

 Energinet bør etablere eller deltage i fora for sparring og udveksling af bedste prak-

sisser med andre PPAT’er, bl.a. transmissionssystemoperatører. At deltage i så-

danne fora vil kunne understøtte Energinets ekspertise og ajourføring på REMIT-

området og vil muliggøre udveksling af erfaringer – gode som mindre gode – med 

andre PPAT’er om opgavevaretagelsen som PPAT. Forsyningstilsynet stiller sig 

gerne til rådighed med etablering af kontakter med andre PPAT’er.  

 
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 

 


