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29. april 2012 
EKA/HBK 
 

Til Energitilsynet 
  

 

Metodeanmeldelse af præcisering i markedsforskrift 

C1: Vilkår for balanceansvar 
 
Med henvisning til Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirk-

somheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder 
for fastsættelse af tariffer mv., jf. Elforsyningslovens § 73a og § 84, stk. 3, 
anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af præcisering af 

metode om balanceansvar og håndtering heraf i detailmarkedet. 
 

1. Baggrund 
Energinet.dk er systemansvarlig virksomhed og skal derfor opretholde balancen 

i elmarkedet. Dette er kun muligt ved korrekte indmeldinger af behov for aftag.  
 
Elmarkedet er etableret således, at kunden i udgangspunktet varetager balan-

ceansvaret selv. Som markedet er udformet i dag, sker dette ved, at kunden 
indgår aftale med sin elleverandør, hvorefter elleverandøren, som har kendskab 

til aftagerbehovet, varetager balanceansvaret for kunden. Elleverandøren er 
herefter (over for kunden) ansvarlig for at varetage balanceansvaret for de af-
tagepunkter, som denne efter aftale med kunden er ansvarlig for – enten direk-

te over for Energinet.dk (ved balanceansvarsaftale) eller ved at indgå aftale 
med en anden aktør, som har balanceansvarsaftale med Energinet.dk, og som 
herefter er ansvarlig for indmelding af aftagebehovet for de omfattede aftage-

punkter.  
 

Der består således følgende aftaleforhold: kunde-elleverandør, elleverandør-
balanceansvarlig og balanceansvarlig-Energinet.dk. Nedenstående figur illustre-
rer forholdene.   
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Figur 1: Aftaleforhold mellem parterne.  

Ansvarsforholdene mellem parterne er reguleret i de enkelte inter partes afta-

ler. En aktørs aftaleforhold med en anden aktør er efter de almindelige aftale-
retlige principper ikke afhængig af sidstnævnte aktørs aftaleforhold med en 
tredje aktør.  

 
I løbet af 2010 er Energinet.dk blevet opmærksom på behov for at præcisere, 

hvad ansvaret som balanceansvarlig aktør indebærer, da dette muligvis ikke 
har fremgået klart af forskrift C1. Ligesom det er vurderet hensigtsmæssigt at 
præcisere konsekvenserne for aktørerne ved ophør af balanceansvarsaftale.  

 
Der har ifølge Energinet.dk’s oplysninger ikke været opmærksomhed på regule-
ring af de obligationsretlige forhold mellem aktørerne. Dette har muligvis resul-

teret i, at visse aktører kan have/har haft en potentielt ikke-afdækket økono-
misk risiko i form af hæftelser for eksisterende ubalancer ved ophør af aftale-

forholdet med Energinet.dk  
 
De foretagne præciseringer i C1 har derfor til formål at skabe større gennemsig-

tighed i markedet, så aktørerne på objektiv vis opnår klarhed over risici og an-
svar. Dermed har aktørerne  klarhed over behov for afdækning af deres risici og 

mulighed for at afpasse deres kommercielle aftaler. 
 
På baggrund af ovenstående er der i forskrift C1 sket præcisering af:  

1) hvad balanceansvaret indebærer,    
2) procedurer for ophør af balanceansvarsaftalen (misligholdelse 

og opsigelse), herunder det økonomiske ansvar, 

3) den praktiske håndtering af elleverandørens skift af balance-
ansvarlig aktør, herunder beskrivelse af hæftelsesforhold.  

 
Desuden er der indsat regler for skift af elleverandør mv. for produktionsmåle-
punkter. Denne ændring følger af indførslen af DataHub’en og har til formål at 

ensrette reglerne for skift af leverandør for produktions- og forbrugsmålepunk-
ter. 
 

Såfremt Energitilsynet kan godkende præcisering af metoderne, vil ændringerne 
blive implementeret i markedsforskrift C1: Vilkår for balanceansvar.  

 
 

Energinet.dk  

Balanceansvarlig  Elleverandør  Kunder  



 

Dok. 31131-12, Sag 10-3365 3/8 

 

2. Balanceansvaret 
Til sikring af et velfungerende elmarked er der for hvert målepunkt  én elleve-

randør og én balanceansvarlig aktør, hvor den balanceansvarlige aktør er an-
svarlig for afvigelser mellem indmeldte planer og det faktiske for-
brug/produktion for de målepunkter, som denne er balanceansvarlig for. Også 

for handel skal der være tilknyttet en balanceansvarlig aktør.  
 

Ved balanceansvar forstås, at man over for Energinet.dk er økonomisk ansvarlig 
for eventuelle ubalancer i produktion, forbrug og handel, dvs. for omkostninger 
til køb af balance- eller regulerkraft. 

 
Elleverandøren kan enten selv indgå aftale med Energinet.dk om balanceansva-
ret eller indgå aftale med en anden balanceansvarlig aktør, som har en sådan 

aftale med Energinet.dk. Den balanceansvarlige aktør er herefter økonomisk 
ansvarlig for varetagelse af balanceansvaret for de omfattede målepunkter, dvs. 

økonomisk ansvarlig for eventuelle ubalancer i det samlede elmarked, som 
indmeldte planer fører til, hvis de afviger fra det faktiske forbrug/produktion i 
driftstimen. Herunder er den balanceansvarlige aktør ansvarlig for omkostninger 

til de ydelser, som Energinet.dk som systemansvarlig virksomhed skal købe for 
at opretholde balancen, når de indmeldte planer afviger fra de faktiske forhold.    

 

2.1 Opbevaring af stamdata og måledata 

I praksis opbevares stamdata og måledata i dag kun hos elleverandøren, da det 

er elleverandøren, som har aftaleforholdet med kunden.  
 
Energinet.dk har vurderet, at den fremgangsmåde fortsat bør fastholdes også i 

forhold til balanceansvar efter indførelse af DataHub’en.  
Energinet.dk har vurderet, at der ikke er behov for at pålægge de forbrugsba-

lanceansvarlige forpligtelse til fysisk opbevaring af disse data, men alene at den 
forbrugsbalanceansvarlige aktør er forpligtet til at sikre, at disse data til enhver 
tid kan fremskaffes, f.eks. ved ophør/skift af balanceansvarsaftalen.  

 
Balanceansvarlige aktører har således ikke pligt til selv at opbevare stamdata 

for de målepunkter, som denne er balanceansvarlig for. Og den balanceansvar-
lige aktør har ikke direkte adgang via DataHub'en til stamdata for disse måle-
punkter. Ved konkret behov kan den balancesansvarlige aktør anmode Energi-

net.dk om udtræk heraf til udlevering. En sådan anmodning og udlevering af 
personoplysninger skal naturligvis overholde gældende lovgivning vedr. videre-
givelse af personlige oplysninger. Den balanceansvarlige aktørs identitet er kun 

synlig for elleverandøren i DataHub'en. På samme vis er det udelukkende elle-
verandøren, som kan se de fulde stamdatasæt for de kunder, elleverandøren 

håndterer i DataHub’en. 
 
 

3. Ophør af balanceansvarsaftalen 
Det er i forskriften præciseret, at balanceansvarsaftalen med Energinet.dk er et 
reguleret aftaleforhold, som er uafhængigt af øvrige kommercielle aftaler, som 
den balanceansvarlige aktør måtte have med andre aktører i forbindelse med 

varetagelse af balanceansvar.  
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Figur 2: Aftaleforhold mellem Energinet.dk og balanceansvarlig aktør. 
 

Det er desuden præciseret, at hvis balanceansvarsaftalen med Energinet.dk 
misligholdes, vil der ske en varsling af, at aftalen vil blive ophævet, såfremt 
misligholdelsen ikke er bragt til ophør inden udløbet af dette varsel.  

 
I tilfælde af væsentlig misligholdelse af balanceansvarsaftalen med Energinet.dk 

skelnes der ikke mellem hvilke typer af aftaler en forbrugsbalanceansvarlig ak-
tør måtte have med "underliggende" aktører, fx elgrossister eller elleverandører 
mv. Sådanne kommercielle aftaler er underlagt aftalefrihed, og Energinet.dk har 

ikke mulighed for at regulere disse eller foretage vurdering af, hvorvidt betin-
gelser for at bringe en aftale til ophør med en elleverandør i disse kommercielle 
aftaler er opfyldt eller ej.  

 
Forbrugsbalanceansvarlige aktører og efterfølgende aktører opfordres udtrykke-

ligt i forskriften til aftalemæssigt af sikre nødvendig og relevant mulighed for 
skift af forbrugsbalanceansvar i tilfælde af behov herfor. Dette omfatter også 
evt. behov for information om varsling af ophævelse af balanceansvarsaftale fra 

Energinet.dk og eventuelle aftalemæssige konsekvenser heraf. 
  
Disse præciseringer er indgående drøftet med Dansk Energi, Energistyrelsen og 

Energitilsynet. Senest på møde den 4. marts 2011 blev aftalefriheden i de un-
derliggende kommercielle aftaler mellem fx den balanceansvarlige aktør og 

elleverandør fremhævet af Energistyrelsen og Energitilsynet, og at der ikke kan 
ske indgreb heraf fra Energinet.dk’s side. Men at Energinet.dk derimod bør 
præcisere de økonomiske konsekvenser i forholdet mellem Energinet.dk’s ba-

lanceansvarsaftale som kan have afsmittende virkning på de underliggende 
aftaler samt opfordre aktørerne til i tilstrækkeligt og relevant omfang at sikre 

sig i forhold hertil.     
 
Det er således præciseret i forskriften, at i tilfælde hvor balanceansvarsaftalen 

mellem Energinet.dk og den forbrugsbalanceansvarlige aktør ophører (pga. 
opsigelse eller misligholdelse), kan Energinet.dk sikre skift af forbrugsbalance-
ansvar for de pågældende målepunkter, hvis dette ikke (rettidigt) er indmeldt 

af elleverandøren til DataHub'en. Med rettidigt menes 10 arbejdsdage. Dette 
sker, ved at Energinet.dk foretager skift til den forsyningspligtige elleverandør, 

Energinet.dk  

Balanceansvarlig  Elleverandør  Kunder  
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da den hidtidige elleverandør ikke kan fortsætte sin elleverance til kunderne, 
når der ikke er tilknyttet en balanceansvarlig aktør til kundens målepunkt.  

 
Energinet.dk’s frist på 9 arbejdsdage før ophøret af balanceansvarsaftalen er 

fastsat i forhold til, at elleverandørens tidsfrist jf. ovenfor. Fristerne er fastsat 
for så vidt muligt at sikre, at kunderne ikke har behov for skift af elleverandør. 
Hvis elleverandøren allerede har indmeldt skift af én til en anden forbrugsbalan-

ceansvarlig aktør, fordi elleverandøren har indgået aftale med denne nye aktør 
om varetagelse af forbrugsbalanceansvaret for de pågældende målepunkter, 
kan dette skift ske uden at kunderne bliver berørt af skiftet.   

 

4. Elleverandørens skift af balanceansvarlig aktør 
Aftaleforholdet mellem elleverandøren og den forbrugsbalanceansvarlige aktør 
er som anført ovenfor et frit aftaleforhold, som Energinet.dk ikke kan fastsætte 

regler for eller vurdere, hvorvidt betingelser heri er opfyldt.  
 

 
Figur 3: Aftaleforhold mellem balanceansvarlig og elleverandør. 
 
I forhold til denne relation præciserer forskrift C1 udelukkende, at skift af ba-

lanceansvarlig aktør skal anmeldes af elleverandøren i DataHub'en, idet elleve-
randøren, som i overensstemmelse med effektiv drift af DataHub’en og elmar-

kedet, udfører de praktiske indmeldinger.  
 
Fristen på 10 arbejdsdage for indmelding af skift af balanceansvarlig aktør føl-

ger de samme frister, som gælder for skift af elleverandør jf. forskrift H1, for 
herved at skabe rimelige korte og objektivt faste frister i elmarkedet, som aktø-
rerne har praktisk mulighed for at håndtere. Skift af forbrugsbalanceansvarlig 

aktør vil ofte være sammenfaldende med et samtidigt skift af elleverandør, 
hvorfor fristerne også af denne grund er ens.  

 
Forhold, der kan begrunde ophør eller opsigelse samt øvrige forhold af betyd-
ning mellem parterne, er reguleret af parternes interne aftale. En vurdering af, 

hvorvidt den interne aftale mellem elleverandøren og den forbrugsbalancean-
svarlige aktør kan håndhæves, er udenfor Energinet.dk’s kompetenceområde og 

henhører under de almindelige domstoles kompetence. 
 
Ved anvendelse af aftalefunktionen sikres konkurrencen på balancemarkedet. 

Balanceansvarlige aktører - nuværende som potentielle - sikres adgang til mar-

Energinet.dk  

Balanceansvarlig  Elleverandør  Kunder  
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kedet, hvor der er lige mulighed for kontrahering, forudsat, at balanceansvars-
aftalen mellem aktøren og Energinet.dk foreligger. Eftersom den økonomiske 

regulering af balancen sker ved betaling ved "fejlbalancer" dvs. over-
/underforbrug for at komme så tæt på det reelle aftagerbehov som muligt, vil 

den balanceansvarlige aktør have et større incitament til at balancere "bedre" i 
et konkurrencepræget marked.   
 

Ved ethvert skift af balanceansvarlig aktør, uanset årsagen hertil, hæfter den 
tidligere balanceansvarlige aktør for ubalancer over for Energinet.dk, indtil det 
tidspunkt hvor der er indtrådt en ny balanceansvarlig aktør over for Energi-

net.dk. Forskriften præciserer herved de hæftelsesforhold, som allerede følger i 
dag ved, at der for hvert målepunkt er én forbrugsbalanceansvarlig aktør. Ener-

ginet.dk er blevet opmærksom på, at dette hæftelsesforhold ikke fremgår klart 
(eller ikke er blevet opfattet klart) af den nuværende forskrift C1, hvorfor det 
netop har været væsentligt at få dette tydeligt beskrevet.  

 
Dette forhold er således drøftet i 2010- 2011 med Energitilsynet, Energistyrel-

sen, Dansk Energi og Energinet.dk i forbindelse med de operationelle udfordrin-
ger vedrørende ophør af aftaleforholdet mellem den balanceansvarlige aktør og 
elleverandøren og Energinet.dk’s muligheder for at regulere konsekvenserne af 

et sådan ophør. Ansvaret er dermed præciseret på baggrund heraf.  
  

     

 
 

 



 

Dok. 31131-12, Sag 10-3365 7/8 

 
 

5. Skift af leverandør mv. for produktionsmålepunk-

ter (kap. 9.2.2) 
Overordnet set følger reglerne afsnit 4 i markedsforskrift H1, og der henvises 
derfor til metodeanmeldelsen heraf. Nedenstående beskrivelse indeholder en 

metodeanmeldelse af de forhold, der afviger fra markedsforskrift H1. 
 
Jf. markedsforskrift C1 side 22 nederst skelnes der mellem 2 typer af skift af 

leverandør.  
1. ”Skift af elleverandør for møller/værker, der er på markedsvilkår og ved 

skiftet forbliver på markedsvilkår” følger markedsforskrift H1,  
2. ”Skift af leverandør, hvilket medfører skift ud eller ind af aftagepligten”.   

 

Pkt. 1 følger markedsforskrift H1, og der henvises derfor til metodeanmeldelsen 
heraf. Pkt. 2 afviger derimod fra markedsforskrift H1. Baggrunden herfor er, at 

der er særlige tidsfrister for forskellige typer af anlæg jf. eksempelvis VE-
lovens1 § 52, stk. 3 og Bekendgørelse om pristillæg til elektricitet produceret 
ved decentral kraftvarme m.v.2 § 18. 

 

Placering af leverandør- og balanceansvar for nye el-

produktionsanlæg (kap. 9.2.3) 
Overordnet set følger reglerne markedsforskrift H1 kapitel 10, og der henvises 
derfor til metodeanmeldelsen heraf. Der er dog den forskel, at netvirksomheden 
udelukkende kan oprette målepunktet som ”nyoprettet” og ikke som ”tilsluttet”. 

Baggrunden herfor er, at der ikke findes forsyningspligt for produktionsanlæg, 
og der er dermed ikke nogen mulighed for at foretage ”tvangsflytning” af måle-

punktet, hvis der ikke bliver meldt et leverandørforhold inden tilslutningen. 
Konsekvensen er, at målepunktet ikke kan tilsluttes fysisk før, der er tilknyttet 
en leverandør og en balanceansvarlig.  

 

Skift af ejer for produktionsanlæg (kap. 9.2.4) 
Afsnittet adskiller sig fra flytteprocesserne i kapitel 5 i markedsforskrift H1 på 
det punkt, at et skift af ejer for et produktionsanlæg har to konsekvenser: 

 
1. Ændring i DataHub’en (som H1) 
2. Ændring i stamdataregisteret 

Pkt. 1 følger markedsforskrift H1. Pkt. 2 er fastslået i Stamdatabekendtgørel-
sen3 § 6, der fastslår, at alle produktionsanlæg anføres i Stamdataregistret.  

 

Ophør af leverandøraftale (kap. 9.2.5) 
Afsnittet adskiller sig fra reglerne vedr. ophør i kapitel 6 i markedsforskrift H1, 
idet der ikke findes et forsyningspligt selskab, hvorfor der ikke kan foretages en 

”tvangsflytning”. Konsekvensen heraf er, at målepunktet bliver afbrudt, hvis 

 

1 LBK nr. 1074 af 08/11/2011 
2 BEK nr. 1367 af 15/12/2004 
3 BEK 1521 af 23.12.2004 



 

Dok. 31131-12, Sag 10-3365 8/8 

anlægsejeren ikke finder et nyt leverandørforhold, medmindre det er muligt at 
overføre målepunktet til Energinet.dk’s aftagepligt. 
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24. januar 2012 
HBK/HBK  

 

Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvar-

lige og øvrige parter 

 

 

   

  

 

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af markedsforskrift C1, 

D1, F1, H1, H2 og I - DataHub 
 
Energinet.dk gennemførte en høring af markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I med brev af 26. 
oktober 2011 og høringsfrist den 7. december 2011. Høringen blev foretaget blandt netvirksomhe-
der, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter1, i alt 153 virksomheder. 
 
Følgende har fremsendt høringssvar:  
 

• Dansk Energi 
• Datatilsynet 
• DONG Energy 
• Forbrugerrådet 
• Nordjysk Elhandel 
• Scanenergi A/S 

 
Herudover har Dansk Erhverv, Dansk Industri, Energi Danmark, Ankenævnet på Energiområdet, 
Forbrugerombudsmanden kort meddelt, at de ikke har bemærkninger til markedsforskrifterne. 
Der er ikke indkommet høringssvar til markedsforskrift F1 og H2. 
 
I det følgende gennemgås høringssvarene i hovedtræk med Energinet.dk's reaktion i kursiv, herun-
der med oplysning om hvorvidt høringssvarene har givet anledning til ændringer i de foreslåede 
markedsregler. Enkelte af de modtagne høringskommentarer har været af ren redaktionel karakter 
og er ikke medtaget i dette høringsnotat.  
 
Afslutningsvist er der indsat revisionsoversigter, hvor ændringerne i markedsforskrifterne fremgår. 
 

 

1 Dansk Energi, FSE, Forbrugerrådet, Forbrugerombudsmanden, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Ankenævnet på Energiom-
rådet, Datatilsynet, Energistyrelsen, Energiklagenævnet, Dansk Erhverv, DI, Håndværksrådet, Landbrug & Fødevarer og Forsik-
ring og Pension. 
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Generelt vedr. terminologi og definitioner 
 
Indledning 

Dansk Energi skriver, at der står indledningsvist i alle forskrifter, at definitioner så vidt muligt 
er enslydende med Elforsyningslovens definitioner. Dette bør ændres således, at alle definitioner 
er enslydende med Elforsyningslovens definitioner, med mindre det har været nødvendigt at 
afvige herfra. Hvis det har været nødvendigt at afvige fra Elforsyningslovens definitioner, bør det 
endvidere tydeliggøres, hvori afvigelsen består. 
 

Energinet.dk svar 
Det er ganske få af forskrifternes definitioner, som er anført i elforsyningsloven. De afvigelser, 
der er foretaget, er overvejet ift. nødvendigheden, hvilket også vil fremgå af metodegodkendel-
sesnotatet, som vil blive offentliggjort på Energinet.dk's hjemmeside primo 2012.  
 
Det er ikke udtrykkeligt anført i de enkelte definitioner, da det er vurderet til at være for om-
fangsrigt og til at kunne give anledning til forvirring for de læsere blandt markedsaktørerne, som 
ikke har en juridisk baggrund. Formålet med markedsforskrifterne er netop en operationel brug, 
som skal kunne tilgås af alle relevante parter. Dette hensyn betyder naturligvis ikke, at mar-
kedsforskrifterne må være i strid med elforsyningsloven, men blot at der er lagt vægt på modta-
gernes behov i formuleringen af forskrifterne. 
 
 
Aftagenummer og arbejdsdage 

Dansk Energi anfører, at aftagenummer og arbejdsdage ikke blot bør være defineret ved hen-
visning til, at læseren skal se i forskrift D1. Dette kan gøres mere præcist ved at nævne, at det 
drejer sig om hhv. side 26 i D1 og bilag 3 i D1. 
 
Energinet.dk svar 
Det er bevidst, at der ikke henvises på den foreslåede måde, da en mere specifik henvisning vil 
øge risikoen for fejl i forskrifternes definitioner nu og ved fremtidige ændringer 

 
 
Elleverandør 
 
Dansk Energi anfører, at C1’s definition af elleverandør afviger fra fx H1’s definition. Enten bør 
de være ens, eller også bør der i den ene stå, hvorfor forskrifterne har forskellige definitioner. 
 
Energinet.dk svar 
Det er korrekt at der i forskrift C1 er medtaget elleverandører, som køber el af producenter og 
sikrer varetagelse af balanceansvaret for målepunkter (kunne kaldes "elleverandører til produk-
tion") - hvilket ikke fremgår af definitionen i forskrift H1.  
 

Den indskrænkede definition i forskrift H1 skyldes, at denne forskrift ikke behandler forhold ved-
rørende elleverandører i produktionskæden i elmarkedet. I elmarkedet generelt er disse "elleve-
randører til produktion” dog betegnet som elleverandører, hvorfor de retteligt er en del af defini-
tionen heraf. Årsagen til at de er udeladt af definitionen i forskrift H1 er for ikke at skabe be-
grebsforvirring om, hvad H1 vedrører.  
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Kunde/disponent 

DONG Energy og Dansk Energi anfører, at der skal benyttes Kunde i stedet for ’disponent’ og 
’disponent/kunde’. Kunde er tidssvarende i forhold til det liberaliserede elmarked. Alternativ for-
bruger, hvor det er forbrugerlovgivningen, som er bestemmende.  
 

Energinet.dk svar 
Årsagen til at disponent anvendes om kunder i forskrift H1 er, at præcisere den regel, som er 
indført som konsekvens af NordREGs anbefalinger i rapporten "Market Design Common Nordic 
End-user Market" fra maj 2009 afsnit 6.1. Her blev det netop præciseres, at det alene er den 
person, som er registreret som disponent for målepunktet, der kan indgå aftale med elleverand-
øren. I forbindelse med udarbejdelsen af forskriften blev det oplyst af branchen, at kunder i nog-
le it-systemer hos aktørerne kan omfatte "anden betaler" eller lign. Fx kan en børnehave være 
disponent over målepunktet (jf. eksemplet i forskrift I), mens kommunen kan betale for regnin-
gen til netvirksomheden. Disponenten blev derfor indført for at skabe klarhed over den person, 
som har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for målepunktet (leverandørskift, fraflytning 
mv.). 
 
Energinet.dk er opmærksom på at undersøge, om der kan skabes bedre klarhed over begreberne 
herunder i lyset af den forventede kommende engrosmarkedsmodel, hvorefter der ikke længere 
vil være 2 kundeforhold. 
 
 
Kunde 

Dansk Energi bemærker, at der for kundedefinitionen bør sondres mellem juridisk og fysisk 
person, og ikke som der nu står; juridisk og privat. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning, og retter privat til fysisk person. 

 
 
Måleoperatør 

Scanenergi forespørger en definition af en måleoperatør, da denne betegnelse fremtræder i 
forskriften. 
 

Energinet.dk svar  

Følgende tilføjes under "Terminologi og definitioner" 
"Måleoperatør 

En aktør, hvortil netvirksomheden har uddelegeret en opgave med at indsende måledata. En 
måleoperatør fungerer altid under netvirksomhedens måleansvar." 

 
 
Målepunkt 

DONG Energy skriver, at der bør anvendes aftagested i stedet for målepunkt. Det er forvirren-
de, når der anvendes forskellige udtryk om det samme.  
 

Energinet.dk svar 
Målepunkt bruges konsekvent i samtlige markedsforskrifter, da det er fundet til at være den 
mest præcise betegnelse for det punkt - værende enten fysiske eller defineret (virtuelt) - i elnet-
tet, hvor forbrugt, produceret eller udvekslet energi måles. 
Aftagested er vurderet til at være et mere snævert begreb, som alene omfatter forbrugsmåle-
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punkter.  

 
 
Skabelonafregning 

Dansk Energi anfører, at skabelonafregning er defineret ved, hvem det anvendes overfor. Hvad 
begrebet dækker over, defineres ikke. Det bør i definitionen tilstræbes at beskrive lidt om, hvad 
begrebet dækker. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og retter definitionen til: Skabelonafregning 
dækker afregning af alt ikke-timeafregnet forbrug i et netområde, der fordeles efter en skabelon 
for netområdet jævnfør forskrift H2. Det omfatter […] balanceafregningen.  
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Forskrift C1 – Vilkår for balanceansvar 
 

Kapitel 3: Generelt om balanceansvar 

 
3.3 Nødvendige oplysninger til varetagelse af opgaver med balancemarkedet  
Sammenhængen med afsnit 8.2 (side 11 og 16) 
 

Scanenergi og DONG Energy Energy spørger, hvad sammenhængen er mellem afsnit 3.3 og 
afsnit 8.2? jf.: 
 
Afsnit 3.3 ”.. har den forbrugsbalanceansvarlige aktør pligt til at sikre, at stamdata og måledata 
for de relevante målepunkter, som er nødvendige for at kunne gennemføre et skift at forbrugs-
balanceansvarlig aktør.. ”.  
 
Afsnit 8.2 ”..skift af balanceansvar foretages af elleverandøren..”. 
 
DONG Energy Energy anfører, at i tredje afsnit gives eksemplet, at den balanceansvarlige sør-
ger for til stadighed at modtage og opbevare nødvendige stamdata. Dette stemmer meget dår-
ligt overens med, at den balanceansvarlige ikke som udgangspunkt (medmindre den balancean-
svarlige samtidig er leverandør og kun balanceansvarlig for egne slutkunder) har eller bør have 
adgang til disse data (se fx afsnit 8.2). Idéen om at en balanceansvarlig aktør kan anmode 
Energinet.dk om et udtræk af DataHub'en er langt mere ønskværdigt for både balanceansvarlige 
og leverandører, om end dette giver anledning til nye udfordringer. 
 
Energinet.dk svar 
Der er i C1 taget udgangspunkt i de praktiske forhold, som ifølge Energinet.dk's oplysninger ek-
sisterer i dag, nemlig at den forbrugsbalanceansvarlige aktør ikke selv er i fysisk besiddelse af 
stamdata for slutkunderne, men alene bliver opbevaret hos den relevante elleverandør.  
 

Dette skyldes, at den balanceansvarlige aktør i normalsituationer ikke har brug for stamdata, 
fordi elleverandøren foretager de praktiske indmeldinger i DataHub'en. Da elleverandøren også 
ifølge C1 foretager de praktiske indmeldinger i DataHub'en i forhold til balanceansvar, har Ener-
ginet.dk vurderet, at der ikke har været behov for at pålægge de forbrugsbalanceansvarlige 
yderligere forpligtelse til også fysisk opbevaring af disse data. 
 

Forskrift C1 slår alene fast, at da den forbrugsbalanceansvarlige aktør er ansvarlig for varetagel-
se af forbrugsbalanceansvaret for de enkelte målepunkter, medfører denne forpligtelse, at aktø-
ren bør sikre sig, at stamdata for disse målepunkter til enhver tid kan indhentes, så evt. behov 
for skift af forbrugsbalanceansvaret for de enkelte målepunkter kan foretages.  
 

Den fysiske tilgængelighed for stamdata for de enkelte målepunkter er dermed som udgangs-
punkt ikke reguleret af forskrift C1, men at den forbrugsbalanceansvarlige aktør alene er forplig-
tet til at sikre, at disse data kan fremskaffes. 
 

I de særlige situationer, hvor den balanceansvarlige aktør har kritisk brug for oplysningerne, kan 
aktøren anmode Energinet.dk om udtræk af stamdata. Men herudover er det nødvendigt, at den 
balanceansvarlige selv kan sikre sig disse data, da én af de situationer, hvor der i praksis skal 
tilvejebringes oplysninger om de enkelte målepunkter, er den situation, hvor Energinet.dk - fx 
som følge af misligholdelse fra den balanceansvarlige aktør - kan gennemføre skift af balancean-
svaret. I disse situationer er det vurderet, at det ikke er tilstrækkeligt, at den balanceansvarlige 
aktør skal lægge Energinet.dk's ensidigt indhentede oplysninger til grund.    
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3.3 Nødvendige oplysninger til varetagelse af opgaver med balancemarkedet (side 11) 
Ønsker uddybning af afsnit (side 11) 
 

Scanenergi ønsker af få uddybet, hvad betydningen af følgende afsnit er , og om det er muligt 
at få specificeret "nødvendige data": 
 
"Den balanceansvarlige aktør anbefales i alle sine underliggende aftaler at sikre, at den balance-
ansvarlige aktør er i stand til at opfylde den ovenfor nævnte oplysningsforpligtelse overfor Ener-
ginet.dk. Dette kan fx sikres ved enten til stadighed selv at modtage og opbevare de nødvendige 
stamdata for de ansvarlige målepunkter, eller fx ved regulering af, at den balanceansvarlige 
aktørs aftaleparter med et givent varsel på [maksimalt 6/12 timer] skal levere de nødvendige 
oplysninger til den balanceansvarlige aktør." 
 

Energinet.dk svar 
Som ovenfor anført er det som udgangspunkt elleverandøren, som foretager de praktiske ind-
meldinger i DataHub'en i forhold til balanceansvar.  
 

I tilfælde af at balanceansvarsaftalen mellem Energinet.dk og den forbrugsbalanceansvarlige 
aktør ophører (pga. opsigelse eller misligholdelse) er det i forskriften præciseret, at Energinet.dk 
kan sikre skift af forbrugsbalanceansvar for de pågældende målepunkter, hvis dette ikke (retti-
digt) er indmeldt af elleverandøren. Elleverandøren har i disse tilfælde muligvis ikke fået anmod-
ning om skift af balanceansvaret fra den forbrugsbalanceansvarlige aktør, og har dermed ikke 
haft mulighed for at foretage indmelding.  
 

I disse situationer er det nødvendigt, at såvel Energinet.dk som den forbrugsbalanceansvarlige 
aktør er fuldt oplyst om de enkelte målepunkter, der foretages skift af balanceansvar for.     

 
 
Kapitel 4: Godkendelse af balanceansvarlig aktør 

 
Kapitel 4 

Ekspeditionstid (Sidste afsnit inden 4.1, side 12) 
 

Dansk Energi henviser til side 12, hvor det nævnes, at der fra at alle godkendelser er på plads, 
vil gå fem arbejdsdage, inden aktøren kan handle. Dansk Energi anser dette som en lang ek-
speditionstid. 
 

Energinet.dk svar 
De 5 arbejdsdage er sat ud fra, at Energinet.dk har flere it-systemer, som den nye aktør skal 
oprettes i, herunder indmeldingssystemet, afregningssystemet og faktureringssystemet. Idet 
disse systemer er afhængige af hinanden, tager processen nogle dage, da der skal være kørt 
opdateringer fra det ene system, før der kan oprettes i det andet. 
 

 
4.1 Gebyrer  
Varsel ved justering af gebyrer (side 12) 
 
DONG Energy og Dansk Energi anfører, at gebyrer justeres årligt, og at Energinet.dk derfor 
skal forpligtes til at anvende et varsel på min. 3 måneder, så selskaberne har en rimelig tid til 
implementering. Dansk Energi skriver desuden, at der skal være transparens omkring forud-
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sætningerne for gebyrjusteringen. Alternativt skal gebyr på faktisk produktion og forbrug indgå i 
systemydelserne i stedet for. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og vælger at imødekomme DONG Energy og 
Dansk Energis ønske og ændrer sætningen til: ”Gebyrsatserne justeres årligt pr. 1. januar, og 
aktuelle værdier kan til enhver tid findes på Energinet.dk’s hjemmeside www.energinet.dk. Ge-
byrsatserne for det efterfølgende år vil blive meddelt på Energinet.dk’s hjemmeside senest 3 
måneder før den 1. januar i det pågældende år.”  
Energinet.dk’s balancegebyr udarbejdes efter fælles nordiske principper for gebyrer for de balan-
ceansvarlige. Disse principper blev metodegodkendt af Energitilsynet i 2008. I tillæg hertil kan 
det nævnes, at Energinet.dk som standard årligt informerer om ændringer i balancegebyret, 
hvor der bl.a. redegøres for principperne i den fællesnordiske model. Dokumentet kan findes på 
Energinet.dk’s hjemmeside www.energinet.dk.    
 

  
 

4.2 Sikkerhedsstillelse 

4.2.1 Kreditforsikring (side 12) 
 

DONG Energy anfører, at i vurderingen af aktørens kreditværdighed burde aktørens risikopolitik 
også indgå – f.eks. under "punkt 6. Virksomhedens forretningsgrundlag".  
Det nordiske elmarked er et af verdens mest volatile markeder med deraf følgende risiko for 
meget store tab. Balanceansvarlige aktører er ofte også aktører på Nord Pool og NASDAQ og 
dermed udsat for en række risici forbundet med at være aktør på disse markeder. Risikopolitik-
ken udstikker rammerne for, hvorledes en virksomhed begrænser og følger op på sin risiko. 
 

Energinet.dk svar 
Der er ikke foretaget ændringer i kreditforsikringsordningen. Denne ordning er anmeldt og me-
todegodkendt af Energitilsynet den 19.11.2010. 
 
 

4.2 Sikkerhedsstillelse 

4.2.1 Kreditforsikring (side 12) 
 
Dansk Energi bemærker, at ordene kreditramme og kreditforsikring anvendes lidt i flæng, hvil-
ket gør teksten svært læselig, da der er behov for de to begreber med hver sin forskellige og 
præcise betydning. 
 

Energinet.dk svar 
Kreditforsikring omfatter selve forsikringsordningen, dvs. at der kan ske en forsikringsmæssig 
afdækning. Mens kreditramme omhandler omfanget er den forsikringsmæssige dækning, som 
forsikringsselskabet overfor det enkelte selskab er villig til at dække.  
Der er ikke foretaget ændringer i kreditforsikringsordningen. Denne ordning er anmeldt og me-
todegodkendt af Energitilsynet den 19.11.2010.   
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4.2 Sikkerhedsstillelse 

4.2.2 Bestemmelse af kreditramme (side 14) 

 
DONG Energy skriver:  
 
5 % af en måneds forbrug for DONG Energy som forbrugsbalanceansvarlig multipliceret med 
forwardprisen for 2011 svarer (totalt for DK1 og DK2) gennemsnitligt ÅTD til knap 13,5 mio. 
DKK per måned - mere om vinteren og mindre om sommeren. Til sammenligning har DONG 
Energys samlede ubalanceomkostninger ÅTD 2011 kun udgjort 4 mio. DKK. Per måned har uba-
lanceomkostningerne udgjort op til knap 1 mio. DKK (i gennemsnit ca. 372.000 DKK). Kredit-
rammen virker på denne baggrund unødigt høj.  
 
DONG Energy spørger, at når det for nye aktører gælder, at kreditrammen højst må udgøre 7,5 
mio. DKK, bør dette så ikke også gælde for nuværende aktører? Hvad ligger i øvrigt til grund for 
denne grænse? Og hvad er årsagen til, at kreditrammen for handelsbalanceansvarlige højst må 
udgøre 2 mio. DKK?   
 
DONG Energy foreslår, at når man alligevel tager udgangspunkt i den foregående måneds for-
brug, så kan man også ligeså godt anvende de aktuelle forwardpriser – måned for måned med 
levering en måned frem i tid. Kreditrammen bør i øvrigt i højere grad tage udgangspunkt i, hvor 
mange penge Energinet.dk/kreditselskabet risikerer at miste ved evt. konkurs. 
 

Energinet.dk svar 
Spørgsmålet om beregning af kreditrammer vil blive taget op ved næste revision af forskrift C1. 
Kreditforsikring blev i øvrigt metodegodkendt af Energitilsynet den 19.11.2010. 
 
 

Kapitel 8: Skift af balanceansvar 

 

8.2 Skift af balanceansvarlig aktør  
Generelt vedr. ændringerne for balanceansvarlige 
 
Nordjysk Elhandel skriver følgende vedr. afsnit 8.2: 
 
Det er en meget stor ændring i forhold til eksisterende vilkår for balanceansvarlige. Det er natur-
ligvis ikke acceptabelt, og fremover vil det være en temmelig stor risiko at påtage sig et balan-
ceansvar for en aktør, hvilket vil gøre det meget svært/dyrt for nye elleverandører at komme ind 
på markedet, såfremt deres balanceansvarlige skal påtage sig en sådan økonomisk risiko. Så-
fremt elleverandøren misligholder skal den balanceansvarlige naturligvis kunne opsige aftalen og 
kunderne overføres til forsyningspligten og dennes balanceansvarlige. 
 

Energinet.dk svar 
Forskriften foretager alene en præcisering af de hæftelsesforhold, som allerede følger i dag ved 
at der for hvert målepunkt er én forbrugsbalanceansvarlig aktør. Energinet.dk er imidlertid ble-
vet opmærksom på, at dette hæftelsesforhold ikke fremgår klart af den nuværende forskrift C1, 
hvorfor det netop har været væsentligt at få dette tydeligt beskrevet.  
 
Hvis den interne aftale mellem elleverandøren og den forbrugsbalanceansvarlige aktør kan opsi-
ges eller ophæves, vil der naturligvis være grundlag for at kunne foretage et skift af den balan-
ceansvarlige aktør. Hæftelsesforholdet for de enkelte målepunkter overfor Energinet.dk er imid-
lertid uafhængig af denne aftale, og ophører først efter et gennemført skift af forbrugsbalance-
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ansvaret for de enkelte målepunkter - og alene fremover. Se desuden nedenfor i Energinet.dk's 
svar vedrørende kommentarer til 8.2: "Vilkår for balanceansvarlige aktører (side 16)". 
   

 
 
8.2 Skift af balanceansvarlig aktør  
Balanceansvarliges udtræk af stamdata (side 16) 
 

DONG Energy anfører, at den balanceansvarlige ved konkret behov kan anmode Energinet.dk 
om udtræk af stamdata fra DataHub’en. Dette er næppe i overensstemmelse med lovgivningen, 
idet den balanceansvarlige ikke nødvendigvis har modtaget kundens skriftlige samtykke til at få 
udleveret disse data. 
 

Energinet.dk svar 
En anmodning fra den balanceansvarlige aktør og udlevering af oplysninger skal naturligvis 
overholde gældende lovgivning. Overholdelse af gældende lovgivning er en grundlæggende for-
udsætning for alle markedsforskrifter og aktiviteter i henhold hertil, og er ikke særskilt anført for 
de enkelte aktiviteter.  
 
 
 
8.2 Skift af balanceansvarlig aktør  
Balanceansvarliges udtræk af stamdata (side 16) 
 

Nordjysk Elhandel spørger, om den balanceansvarlige ikke har adgang via DataHub’en til 
stamdata for de målepunkter, han har balanceansvaret for? Det har balanceansvarlige i dag. 
Hvis forskrift D1, afsnit 3.4. skal være muligt, virker det omsonst at den balanceansvarlige ikke 
kan tilgå stamdata direkte, men skal gå via leverandøren eller Energinet.dk for at få tilgang til de 
stamdata, der er nødvendige for at han kan modtage tidsserierne. 
 

Energinet.dk svar 
Indledningsvist henvises til besvarelse af første kommentar til punkt 2 ovenfor, s.3-4. 
 
Forskrift D1 afsnit 3.4 angiver hvilken aktørtype, der har ret til specifikke typer af måledata. 
Heraf fremgår det, at det udelukkende er elleverandører (for produktions- og forbrugsmålepunk-
ter) som er legitim modtager af data pr. målepunkt. Energinet.dk vurderer ikke, at balancean-
svarlige aktører har behov for adgang til stamdata for at modtage sumdata, der jo er summere-
de data, der således ikke relaterer til specifikke målepunkter. 
 
Det skal dog tilføjes at produktionsbalanceansvarlige fortsat vil have adgang til stamdata for 
produktionsanlæg på Energinet.dk's selvbetjeningsportal. 
 

 
 

8.2 Skift af balanceansvarlig aktør  
Vilkår for balanceansvarlige aktører (side 16) 
 

Dansk Energi henviser til side 16 og skriver følgende: 
 
Det slås i dette afsnit fast, at ”Ved ethvert skift af balanceansvarlig aktør, uanset årsagen hertil, 
hæfter den tidligere balanceansvarlige aktør for ubalancer overfor Energinet.dk, og skal friholde 



Dok. 8634/12, Sag 10/3365  11/50 

Energinet.dk for omkostningerne forbundet hermed, indtil det tidspunkt, hvor der er indtrådt en 
ny balanceansvarlig aktør overfor Energinet.dk”. Dette er ikke rimelige vilkår for balanceansvar-
lige aktører.  
 
I stedet bør gælde, at de balanceansvarlige skal have adgang til at ophæve aftalen om balance-
ansvar for en elleverandørs målepunkter. Når den balanceansvarlige meddeler, at aftalen med 
elleverandøren er misligholdt og ønskes ophævet, skal Energinet.dk via DataHub’en overføre de 
berørte elkunder til den forsyningspligtige elleverandør og dennes balanceansvarlige.  
 
Dette vil skulle effektueres lige så hurtigt, som en elleverandør kan bringe en aftale med en 
kunde til ophør. Dette vil sige øjeblikkeligt, men i praksis vil der gå nogle dage inden målinger er 
tilvejebragt. 
 

Energinet.dk svar 
Afsnittet som Dansk Energi henviser til, vedrører det økonomiske ansvarsforhold mellem den 
balanceansvarlige aktør og Energinet.dk og ikke forholdet mellem den balanceansvarlige aktør 
og elleverandøren, som Dansk Energi i stedet anbefaler.  
 

På møde med Energitilsynet og Energistyrelsen medio 2009 samt møde den 4. marts 2010 med 
Energitilsynet, Energistyrelsen, Dansk Energi og Energinet.dk blev de operationelle udfordringer 
vedrørende ophør af aftaleforholdet mellem den balanceansvarlige aktør og elleverandøren drøf-
tet, og hvilke muligheder Energinet.dk ville have for at regulere konsekvenserne af et sådan 
ophør.  
 

Energistyrelsen og Energitilsynet meddelte på mødet den 4. marts 2010, at ophør i aftaleforhol-
det mellem den balanceansvarlige aktør og elleverandøren alene aftalemæssigt reguleres i de 
underliggende aftaler, og dermed ikke skal yderligere reguleres af C1. 
 
Forhold omkring ophøret, som omtalt af Dansk Energi, er beskrevet i afsnit 8.2.2.1. Her fremgår 
det, at hvis en elleverandørs aftale med en forbrugsbalanceansvarlig aktør ophører (uanset år-
sag), bør den forbrugsbalanceansvarlige have aftalemæssigt sikret, at elleverandøren er forplig-
tet til at foretage skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør i henhold til de gældende regler herfor - 
indenfor 10 arbejdsdage.  
 

Det er elleverandøren, som i DataHub'en har ret til at foretage skift af balanceansvarlig aktør, og 
Energinet.dk har ikke mulighed for at foretage vurdering af, hvorvidt betingelserne herfor er til 
stede, idet dette alene fremgår af den bilaterale aftale mellem elleverandøren og den forbrugs-
balanceansvarlige aktør.  
 
 
 
8.2 Skift af balanceansvarlig aktør  
Format (side 16-17) 
 

Under forudsætning af at de relevante forhold er opfyldt, spørger DONG Energy om den balan-
ceansvarlige kan forvente at få data i et 'læseligt' format (fx CSV)? 
 

Energinet.dk svar 
Ja - udtræk vil blive leveret i et læseligt format fx csv-format. 
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Misligholdelse 

DONG Energy anfører, at processen for hvordan kunder overflyttes til leverandøren med forsy-
ningspligt i tilfælde af mislighold fra leverandørens side bør præciseres yderligere. Og de involve-
redes parters ansvar og opgaver bør fremgå mere specifikt og kronologisk. Forskriften kan med 
fordel udbygges med nogle proces-diagrammer. 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk finder, at forskriften allerede indeholder tilstrækkeligt procesdiagram og beskri-
velsen af roller og ansvar. Hvis erfaringer fra branchen viser, at der er behov for yderligere be-
skrivelser kan dette indføres i en senere opdatering af forskrift C1. 

 
 

8.2 Skift af balanceansvarlig aktør  
Eksempel (side 16 nederst) 
 

DONG Energy skriver, at eksemplet nederst på side 16 forvirrer mere end det forklarer. Selv 
efter flere gennemlæsninger er meningen uklar. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning. Eksemplet vil blive slettet, så det i stedet alene 
vil fremgå: 
Hæftelse overfor Energinet.dk indtil en ny balanceansvarlig aktør er indtrådt gælder således uan-
set, om skiftet er forårsaget af en aktør, som ikke er balanceansvarlig aktør over for Energi-
net.dk, eller uanset overholdelse af normale varsler.  

 
 

8.2 Skift af balanceansvarlig aktør  
8.2.2.1 Elleverandørens skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør 
 

DONG Energy mener, at andet afsnit side 18 er uklart. Hvis en leverandør ikke er i stand til at 
indgå aftale med ny forbrugsbalanceansvarlig aktør efter ophør af tidligere aftale, er det "elleve-
randørens ansvar at anmelde ophør af kontrakt i henhold til Energinet.dk's forskrift H1". Hvilken 
kontrakt er det, der henvises til her? Er det aftalen mellem leverandør og forbrugsbalancean-
svarlig (A2) eller mellem leverandør og slutkunder (A3)? 
 
Hvis det er A2, der henvises til, giver dette anledning til nye bekymringer for den forbrugsbalan-
ceansvarlige, for flere steder i forskriften (fx afsnit 8.1 og 8.2.2.) understreges det, at den ba-
lanceansvarlige er økonomisk ansvarlig for ubalancer overfor Energinet.dk indtil der er foretaget 
skift af forbrugsbalanceansvaret. Men givet indholdet af ovennævnte afsnit hæfter den balance-
ansvarlige overfor Energinet.dk selv om aftalen med en leverandør er ophørt, så længe leveran-
døren ikke har fundet en ny balanceansvarlig. DONG Energy anfører, at dette virker urimeligt. 
Hvis det ikke er således, det omtalte afsnit på side 18 skal forstås, bør det omformuleres. 
 

Energinet.dk svar 
Henvisningen i det omtalte afsnit er en henvisning til "Ophør af aftale" i henhold til forskrift H1 
afsnit 6., dvs. ophør af aftalen mellem elleverandøren og slutkunden.  
 
Energinet.dk præciserer henvisningen i forskriften til "Hvis en elleverandørs aftale med en for-
brugsbalanceansvarlig aktør ophører, og elleverandøren ikke er i stand til at indgå aftale med en 
ny forbrugsbalanceansvarlig aktør, er det elleverandørens ansvar, at anmelde "Ophør af aftale" i 
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henhold til Energinet.dk's forskrift H1, afsnit 6, og under iagttagelse af reglerne herfor. " 

 
 
8.2 Skift af balanceansvarlig aktør  
8.2.2.1 Elleverandørens skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør 
 

Dansk Energi henviser til beskrivelsen i fjerde afsnit af, hvordan en elleverandør skal melde 
ophør af kontrakterne med kunderne. DONG Energy anfører, at der ikke tages højde for den 
situation, hvor en balanceansvarlig hurtigt vil ud af aftalen med elleverandøren således, som det 
er kommenteret til afsnit 8.2.  
 
Såfremt kommentarerne til afsnit 8.2 efterkommes, vil afsnit 8.2.2.1 skulle indeholde en forplig-
telse til elleverandører til at foretage et hurtigt ophør af kontrakterne med kunderne. Endvidere 
vil Energinet.dk skulle gennemføre leverandørskift af samtlige berørte kunder, hvis ikke elleve-
randøren lever op til denne forpligtelse. 
 

Energinet.dk svar 
Aftaleforholdet mellem elleverandøren og den forbrugsbalanceansvarlige aktør er et frit aftale-
forhold, som Energinet.dk ikke kan fastsætte regler for eller vurdere, hvorvidt betingelser heri er 
opfyldt, hvilket er præciseret på møde med Energistyrelsen, Energitilsynet og Dansk Energi den 
4. marts 2010.  
 
Det er således ikke muligt at fastsætte forkortede frister eller regler for "hurtigt skift" for sådan-
ne eventuelle forhold mellem elleverandøren og den forbrugsbalanceansvarlige aktør. Men alene 
muligt at forpligte aktørerne til overholdelse af de i forskrift H1 gældende regler og frister for 
leverandørskift/ophør af aftale mv.   

 
 
8.2 Skift af balanceansvarlig aktør  
8.2.2.2 Skift af forbrugsbalanceansvar ved ophør af Balanceansvarsaftalen (side 18) 
 

DONG Energy henviser til pkt. 4 side 20 og bemærker, at dette vel kun gælder i det tilfælde, at 
den pågældende forbrugsbalanceansvarlige aktør selv (også) er leverandør for de nævnte måle-
punkter. Hvis den forbrugsbalanceansvarlige derimod kun har leverandører som kunder (og altså 
ikke selv er leverandør), bør pågældende leverandører vel få muligheden for med de sædvanlige 
10 arbejdsdage som frist at skifte til en anden balanceansvarlig. Først derefter bør kunderne 
overgå til forsyningspligten. 
 

Energinet.dk svar 
Der skelnes ikke mellem hvilke typer af aftaler en forbrugsbalanceansvarlig aktør måtte have 
med "underliggende" aktører, fx elgrossister eller elleverandører mv. i tilfælde af væsentlig mis-
ligholdelse af balanceansvarsaftalen overfor Energinet.dk.  
 

Hvis balanceansvarsaftalen med Energinet.dk misligholdes, vil der som anført ske en varsling af, 
at aftalen vil blive ophævet, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør inden udløbet af dette 
varsel.  
 

Som det fremgår af afsnit 8.2.2.1, sidste afsnit, opfordres forbrugsbalanceansvarlige aktører og 
efterfølgende aktører til aftalemæssigt af sikre nødvendig og relevant mulighed for skift af for-
brugsbalanceansvar i tilfælde af behov herfor. Dette omfatter også evt. behov for information 
om varsling af ophævelse af balanceansvarsaftale fra Energinet.dk og eventuelle aftalemæssige 
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konsekvenser heraf.     

 

Kapitel 9: Skift af leverandør m.v. 

 

9.2 Skift af leverandør m.v. for produktionsmålepunkter 

9.2.1 Skift af leverandør for produktionsmålepunkter (side 20) 
 

Nordjysk Elhandel henviser til afsnit 9.2.1 og spørger: 
 
1. Om skift gennemføres af elleverandør for produktionsanlæg på det GSRN nr., som er knyttet 

til vindmøllen eller værket og via en EDI-meddelelse (eller via webportal) iflg. afsnit 9.2.2? 
2. Hvordan vil stamdata fremgå på DataHub’ens Webportal, hvis et målepunkt både er identifi-

ceret via et GSRN nr. i stamdataregistret og et GSRN nr. fra netvirksomhedens nummerse-
rie, sådan som det er tilfældet i dag, hvor mange Ediel numre er ændret til et GSRN af-
tagenr. og dermed ikke er identiske? Målepunktet har altså to ID’er. 

 
Endvidere anfører Nordjysk Elhandel, at hvis identifikationen af produktionsmålepunkter er i 
henhold til forskrift D1, afsnit 6.1.4. bør det fremgå af forskrift C1, afsnit 9.2.1 om leverandør-
skifte sker på GSRN nr. tildelt i stamdataregistreret eller GSRN nr. fra netvirksomhedens num-
merserie. 
 

Energinet.dk svar 
 1. Der bruges samme ID(GSRN nr.) for et produktionsmålepunkt, uanset om leverandørskift 
gennemføres via en EDI-meddelelse eller via webportalen. 
2. I DataHub'en vil produktionsmålepunkter kun blive identificeret med ét GSRN nr., nemlig det 
der i stamdataregisteret fremgår af feltet "Ediel/GSRN nr.".  
For at begrænse problemerne med to ID'er på produktionsmålepunkter vil stamdataregisteret 
blive ændret, så netvirksomheden ved oprettelse af nye anlæg selv skal angive GSRN nr., og 
dette vil også blive brugt som målepunkts ID i DataHub'en.  
  
Leverandørskifte skal ske med det GSRN nr. som kendetegner produktionsmålepunket i Data-
Hub'en, dvs. det GSRN nr., som står i stamdataregisteret i feltet "Ediel/GSRN nr." 
 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og retter forskrift C1, så "i DataHub'en" tilføjes 
til sætningen "Skift af elleverandør for produktionsanlæg gennemføres på det GSRN nummer, 
som er knyttet til vindmøllen eller værket i DataHub'en." Sætningen "Såfremt der produceres el 
på flere anlæg på produktionsstedet, skiftes på hoved-GSRN nummeret (vindmølleparkens eller 
værkets GSRN nummer)" slettes, da det kan medføre forvirring. 
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9.2 Skift af leverandør m.v. for produktionsmålepunkter 

9.2.4 Skift af ejer for produktionsanlæg (side 23) 
 

DONG Energy henviser til afsnit 9.2.4 vedr. skift af ejer for produktionsanlæg og anfører, at 

elleverandøren skal have besked om dette, idet aftalen med den hidtidige ejer ophører, og der 

skal indgås en ny aftale med den nye ejer. Alle fremtidige leverandørskift annulleres vel?  
 

Energinet.dk svar 
Det er korrekt, at elleverandøren (og eventuelle fremtidige elleverandører) i forbindelse med 
skiftet af ejer for produktionsanlægget skal have stop tilsendt. Energinet.dk vil enten løse dette 
manuelt eller sende en alm. stopmeddelelse til elleverandøren vha. EDI-kommunikation. 

 
 

Generelt vedr. forskrift C1 

Generelt 

DONG Energy skriver følgende:  
 
Som forskriften er formuleret, er der et bekymrende skævt forhold mellem den forbrugsbalance-
ansvarliges pligter og rettigheder.  
 
For at lette forståelsen betegnes i det følgende Balanceansvarsaftalen (dvs. mellem Energinet.dk 
og en balanceansvarlig) som aftale A1, aftalen mellem balanceansvarlig og leverandør som aftale 
A2 samt aftalen mellem leverandør og slutkunde som aftale A3.  
 
Det fremgår, at ved mislighold af A1 fra den forbrugsbalanceansvarliges side, kan Energinet.dk 
"straks […] hæve nærværende aftale" (jf. Bilag 1, s.27). Tilsvarende har leverandøren mulighed 
for at "foretage skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør med minimum 10 arbejdsdages varsel til 
en vilkårlig dag" (afsnit 8.2.2.1) og dermed ophæve aftale A2. Slutteligt står det som bekendt en 
slutkunde frit for at skifte leverandør under givne frister og således ophæve A3.  
 
En forbrugsbalanceansvarlig har også mulighed for at ophæve aftale A1 under forholdene be-
skrevet i afsnit 8.2.2.2. Det eneste tilfælde, som forbliver problematisk, er det, hvor en for-

9.2 Skift af leverandør m.v. for produktionsmålepunkter 

9.2.2 Regler ved skift af elleverandør for elproduktionsanlæg (side 21) 
 

DONG Energy henviser til Ad 1) Tilbudsfasen, hvor det er anført, at elleverandøren kan indhen-

te stamdata direkte i DataHub’en med anlægsejerens accept. DONG Energy bemærker, at den-

ne accept skal være skriftlig eller elektronisk af hensyn til et evt. senere behov for dokumentati-

on af, at der ikke er sket misbrug af data.  

 

 
Energinet.dk svar 
Overholdelse af gældende lovgivning er en grundlæggende forudsætning for alle markedsfor-
skrifter og aktiviteter i henhold hertil, og er ikke særskilt anført for de enkelte aktiviteter.  
Energinet.dk har ikke hjemmel til at fastsætte specifikke formkrav til indhentelse af accept, i 
videre omfang, end hvad der følger af almindelig aftaleret.  
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brugsbalanceansvarlig ønsker at opsige aftalen med en leverandør (altså A2) grundet mislighold. 
I princippet kan A2 opsiges, men i henhold til forskriftens nuværende formulering hæfter den 
balanceansvarlige aktør stadig overfor Energinet.dk indtil en ny balanceansvarlig er fundet. Men 
hvis leverandøren eksempelvis er gået i betalingsstandsning er en sådan 'ny balanceansvarlig' 
nok svær at opdrive, og den oprindelige balanceansvarlige står dermed uden mulighed for at 
indkræve penge for spotkøb og ubalancer fra leverandørens kunder.  
 
Forslag: Hvis A2 opsiges af den balanceansvarlige grundet mislighold og leverandøren ikke har 
fundet en ny balanceansvarlig inden en given frist (eksempelvis 10 arbejdsdage), overgår alle 
leverandørens kunder til forsyningspligten i deres område, medmindre slutkunderne aktivt væl-
ger en alternativ leverandør. 
 

Energinet.dk svar 

Aftaleforholdet mellem elleverandøren og den forbrugsbalanceansvarlige aktør er et frit aftale-
forhold, som Energinet.dk ikke kan fastsætte regler for eller vurdere, hvorvidt betingelser heri er 
opfyldt, hvilket er præciseret på møde med Energistyrelsen og Energitilsynet primo 2011. 
 
Energinet.dk forstår DONG Energy's forslag i forhold til, at dette administrativt og overfor kun-
derne kunne være en hensigtsmæssig praktisk håndtering af forholdene. En sådan håndtering vil 
imidlertid gå ind og tilsidesætte den aftalefrihed, som består mellem elleverandøren og den for-
brugsbalanceansvarlige aktør. Der er i henhold til de gældende regler for det danske elmarked 
ikke hjemmel hertil. Ligesom vurdering af, hvorvidt den interne aftale mellem elleverandøren og 
den forbrugsbalanceansvarlige aktør kan håndhæves er et spørgsmål, som Energinet.dk heller 
ikke har kompetence til at afgøre, men henhører under de almindelige domstoles kompetence. 
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Forskrift D1 - Afregningsmåling 
 
Kapitel 3 - Kunder og andre interessenter 

 
3.4, næstsidste afsnit 

Nordjysk Elhandel skriver følgende: 
 
En aktør udpeger en anden aktør, der indtræder som modtager af alle hans tidsserier, f.eks. kan 
en leverandør udpege en balanceansvarlige til at modtage alle sine tidsserier. 
 
Hvorfor denne forringelse i forhold til i dag, hvor leverandøren i henhold til forskrift D1, afsnit 
4.7. kan bede netselskabet sende nogle eller alle tidsserier til den balanceansvarlige? Hvis 
Energinet.dk tillader at en leverandør har to balanceansvarlige aktører og Datahub’en har regi-
streret både leverandør og balanceansvarlig for hvert enkelt målepunkt, burde det vel være mu-
ligt at bibeholde denne mulighed? 
 

Energinet.dk svar 
Formålet har været at simplificere administrationen af data-forsendelserne, og undgå en kom-
pleksitet ved at skulle administrere individuelle forsendelsesopsæt af de enkelte tidsserier. 

 
 

3.5 Kunder og andre interessenter 
Energirådgiveres adgang til at se kunders data (side 13) 
 

Nordjysk Elhandel henviser til sætningen "Kunden kan i DataHub’en give energirådgivere mv. 
adgang til at se kundens data”. Nordjysk Elhandel skriver, at i forhold til den løsning der ligger 
med Nem Id vil der kun være én adgang til rådighed pr. husstand. og spørger derfor, hvordan 
kunden giver adgang til en energirådgiver?  
 

Energinet.dk svar 

I den første implementering af DataHub'en vil kunden være henvist til selv at udtrække data og 
sende disse til energirådgiveren. 
Der er igangsat arbejde, med at finde en løsning for at kunden kan give energirådgivere mv. 
mulighed for at få dataene direkte fra DataHub'en 

 

 

Kapitel 4 - Daglig dataudveksling af 15/60-værdier 

 
4.5.2 Procedurer efter refiksering 

3 års forældelsesfrist (side 21) 
 

DONG Energy efterspørger en uddybning af referencen til lovgivningens forældelsesfrist på 3 
år, idet de er usikre på om lovgivningens tidsfrist kan bruges til at bestemme omfanget af kor-
rektioner. DONG Energy foreslår, at der i stedet indføres en bestemmelse om, at måledata kun 
kan korrigeres i 3 år. 
 
Dansk Energi skriver, at refereringen til lovgivningens generelle forældelsesfrist ikke er nød-
vendig, og at det vil være tilstrækkeligt at præcisere, at data i DataHub’en kun kan korrigeres i 3 
år. 
 
Energinet.dk svar 
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Formuleringen af bestemmelsen skal ses som en præcisering af, at den 3 årige frist for korrekti-
on har baggrund i dansk rets almindelige forældelsesfrist på 3 år, jf. hertil forældelseslovens § 2. 
For at undgå fremtidige misforståelser om oprindelsen af den 3 årige frist vil henvisningen til 
lovgivningen blive bibeholdt. Dog ændres bestemmelsen til følgende: 
 
Punkt 4.5.2, sidste afsnit ænders til: 
"Korrektionsafregninger er underlagt dansk rets almindelige forældelsesfrist på 3 år. DataHub’en 
vil derfor tilsvarende være åben for korrektioner fra netvirksomhederne i en periode på 3 år, jf. 
endvidere afsnit 10.1."  
 
Punkt 10.1. første afsnit ændres til: 
"Korrektioner kan generelt indsendes til DataHub’en i en periode på op til 3 år tilbage i tid. Her-
efter lukkes for modtagelse af korrektioner, med mindre andet følger af lovgivningen." 
 
 
 
Kapitel 8 - Afregningsmåling - forbrug 

  
8. Indledning (side 36) 
Afsnit 8, pind 5 
DONG Energy henviser til den nuværende udgave af D1, afsnit 8.1., der indeholder en formule-
ring om måling af forbrug på højereliggende spændingsniveauer, idet dette forbrug administre-
res af det lokale distributionsselskab. 
 

….Afregningsteknisk flyttes slutforbruget til en af de underliggende lokale netvirksomheder – 
herunder at den virksomhed, som har forsyningspligten i den lokale netvirksomhed, også har 
forsyningspligten for dette slutforbrug. 
Flytningen laves ved at anse forbruget som net-flow ud af netområdet og ind i den lokale net-
virksomheds netområde 
 

I den nye D1 fremgår teksten ikke mere så konkret, men DONG Energy forventer ikke, at der 
lægges op til en ændret rollefordeling på området, hvilket DONG Energy gerne vil have en be-
kræftelse på. Opgave- og ansvarsfordelingen er dels cementeret i Elforsyningsloven dels i ind-
tægtsrammebekendtgørelsen, hvor netvirksomhedernes tilladte indtjening netop er baseret på 
den transporterede energimængde til kunderne - herunder energileveringen til kunder på 132 kV 
niveau. 
 
En ændret opfattelse på dette område vil således skulle resultere i revurdering af netvirksomhe-
dernes reguleringspris og evt. genåbning af reguleringsregnskaberne. 
 

Energinet.dk svar 
Der er ikke lagt op til ændringer på dette område!  
I afsnit 8, pind 5 tilføjes sætningen: 
"Afregningsteknisk flyttes dette forbrug til den lokale netvirksomhed. Flytningen laves ved at 
anse forbruget som et net-flow ud af netområdet og ind i den lokale netvirksomheds netområde" 
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8.1.1 Regler for aflæsning mv. 

Præcisering af afsnit (side 35) 
 

Scanenergi henviser til afsnit 8.1.1 og anfører, at afsnittet bør præciseres, da det kan tolkes 
således, at netvirksomhederne ikke nødvendigvis skal sørge for, at leverandøren får det rigtige 
forbrug tilsendt i forbindelse med et leverandørskifte, forstået som at det er ok, at sende et 
estimat eller en aflæsning fra et ”tilfældigt” tidspunkt, blot det er normeret (efter ikke beskrevet 
metode) til at passe med skæringsdatoen.  
 
Scanenergi antager, at 14 dages reglen også gælder ved leverandørskifte?  
 

Energinet.dk svar 

Der må ikke være tvivl om, at der altid bør aflæses på skæringsdagen ved leverandørskifte o. 
lign. 
8.1.1 pind 4 ændres til: 
"I de tilfælde der er nævnt i pkt. 2, skal aflæsning foretages på skæringsdato'en. Er dette undta-
gelsesvis ikke muligt skal aflæsningen korrigeres og tidsstemples til den pågældende skærings-
dato. Der skal således altid foreligge en målt eller estimeret aflæsning på skæringsdato" 
 
14 dages reglen gælder kun i forhold til den ordinære periodiske aflæsning jf. afsnit 8.1.1, pind 
1. 

 
 

8.1.1 Regler for aflæsning mv. 

Pind 2 vedr. ekstra ("aperiodisk") aflæsning (side 35) 
 

DONG Energy henviser til afsnit 8.1.1, pind 2, hvor der nævnes nogle muligheder for aperiodisk 
aflæsning. Listen er ikke udtømmende, og der kan være flere årsager til aflæsninger med tilhø-
rende afregninger. F.eks. på anmodning fra kunden eller netselskabet ved specielle behov. 
DONG Energy skriver, at det essentielle må være, at samtlige aflæsninger der bruges til afreg-
ning hos netvirksomheden også kommunikeres til leverandøren. 
 
Energinet.dk svar 
Listen i pind 2 henviser til markedsprocesser jf. forskrifterne. 
I pind 3 tilføjes sætningen: 
"Såfremt en aflæsning nyttiggøres til afregning med kunden, skal den indsendes til DataHub'en" 
 
 

8.1.3 Negative forbrugsdata 

Sidste afsnit vedr. nettoafregnede kunder (side 36) 
 
DONG Energy henviser til sidste afsnit, hvor der står, at negative forbrug skal 0-stilles ved net-
toafregnede kunder inden fremsendelse til DataHub’en, og at netselskaberne skal fremsende 
overskudsproduktionen separat.  
DONG Energy foreslår, at det netop er muligt at fremsende negative forbrug for denne kategori 
af kunder, og at DataHub’en foretager 0-stillingen. Herved skabes der sammenhæng med lov-
givningen, og netselskaberne slipper for besværet ved fremsendelse af "overskudsproduktionen", 
som udelukkende skal anvendes af Energinet.dk. 
 
Markedsforskriften om nettoafregning har ikke været i høring, men der kommer alligevel æn-
dringer som følge af DataHub’en. Regelsættet omkring nettoafregningsgruppe 6 respekterer ikke 
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traditionelle "baglænsmålere”, idet Energinet.dks regelsæt indirekte kræver fjernaflæsning og 2-
vejsmåling. Brug af negativ forbrugsopgørelse for denne kategori vil gøre det lettere for netvirk-
somhederne at benytte traditionelle baglænsmålere.  
 
Såfremt Energinet.dk mener, at der skal etableres fjernaflæsning med flere tælleværker for gr. 
6. kunder, bør disse krav fremgå direkte og ikke være skjulte. 
 
Energinet.dk svar 
Reglen om kun at fremsende positive værdier har til formål at minimere risikoen for fejl i indsen-
delsen af måledata. Konsistensen sikres bedst ved, at ét målepunkt kun indgår i én afregning og 
med alle indsendte værdier. 
Indførelsen af DataHub'en ændrer ikke kravene til håndtering af målinger omkring nettoafregne-
re. Energinet.dk mener ikke, at regelsættet kræver fjernaflæsning og 2-vejsmåling. Uanset om 
der anvendes ferrarismåler med tilbageløb eller 2-vejsmåling og fjernaflægning kan installatio-
nen betragtes som 2 virtuelle målepunkter for forbrug hhv. produktion.  
 
 
Generelt vedr. forskrift D1 

 

Generelt 

Nordjysk Elhandel skriver, at der er uoverensstemmelse i identifikation af målepunkter i for-
skrift F1, afsnit 5.6.3. og forskrift D1, afsnit 6.1.4 og spørger, hvad der er gældende? 
  
Ifølge forskrift F1, afsnit 5.6.3. bruges GSRN som identifikation i EDI-meddelelser, og der er en 
klar forskel i opbygningen mellem produktions- og forbrugsmålepunkter. 
  

  

 

Energinet.dk svar 
Teksten i forskrift D1 gælder! 
Forskrift F1 afsnit 5.6.3 skal rettes, så det fremgår at et GSRN-nr. for et produktionsmålepunkt 
kan være opbygget på samme vis som for et forbrugsmålepunkt, og således kan være forskelligt 
fra produktionsanlæggets ID i stamdataregisteret. 
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Forskrift H1 - Skift af elleverandør, flytning mv. 
 
Kapitel 3 - Generelle krav til elleverandør og netvirksomhed 

 
Afsnit 3.3 - Krav med hensyn til at handle på kundens vegne 

Vedrørende samtykke - tilbudsfase (side 10) 
 

Forbrugerrådet finder det uklart, om en forbruger skal afgive sit samtykke eller afgive en 
fuldmagt. Forbrugerrådet mener endvidere, at det er uklart, hvad et samtykke eller fuldmagt 
skal indeholde. 
 
Datatilsynet anfører, at det enkelte steder i markedsforskrifterne ikke fremstår klart, at der 
ikke kan ske yderligere behandling af oplysninger end tidligere, men at det eventuelt kræver 
samtykke at indhente. Dette er bl.a. tilfældet i afsnit 3.3, side 10. Datatilsynet anmoder om, at 
det præciseres, at markedsforskrifterne ikke medfører en udvidet adgang til, at der uden sam-
tykke, kan behandles personoplysninger.  
 
DONG Energy, Dansk Energi og Forbrugerrådet mener ikke, at det skal være muligt at ind-
hente mundtligt samtykke, når en elleverandør ønsker at indhente oplysninger om en potentiel 
ny kunde i DataHub'en. Det skal derimod udelukkende være muligt via skriftligt/elektronisk sam-
tykke. 
 

Energinet.dk svar  

Markedsforskrifternes beskrivelse af elleverandørens pligt til at indhente samtykke for kunden i 

en tilbudsfase er alene udtryk for de almindelige persondata- og aftaleretlige krav i Danmark. 

Markedsforskriften har ikke til hensigt at udvide eller indskrænke de regler (Energinet.dk har 

ikke hjemmel hertil), der gælder for at kunne agere på kundens vegne eller behandle personop-

lysninger om kunden. 

 

Det kan oplyses, at arbejdsgruppen, der udarbejdede H1, indgående diskuterede om samtykke 

til at hente data kan være mundtlig, som i de nuværende regler, eller om den skal være skriftlig. 

På den ene side skal forbrugerne være sikre på, at personlige data ikke hentes uden accept. På 

den anden side skal det være så smidigt som muligt for forbrugeren at skifte elleverandør.  

 

Arbejdsgruppen gennemgik Datatilsynets vejledning om persondataloven, og vurderede, at der 

ikke er tale om personfølsomme oplysninger, som kan hentes i DataHub'en. På den baggrund 

blev det besluttet at gøre det muligt at hente med mundtlig fuldmagt, men at Energinet.dk sæt-

ter kontrolforanstaltninger op for at sikre mod misbrug. 

 

 
Afsnit 3.3 - Krav med hensyn til at handle på kundens vegne 

Misbrug (side 10-11) 
 

Dansk Energi mener ikke, at det er klart, hvor en forbruger kan meddele eventuelt misbrug, 
såfremt forbrugeren via DataHub'en kan se, at der er hentet data om forbrugeren. 
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Forbrugerrådet finder, at det er uklart, hvordan Energinet.dk kan udføre kontrol mod misbrug, 
herunder er det uklart, i) hvad der er ”bemærkelsesværdigt”, ii) om søgningerne bliver overvå-
get automatisk, så Energinet.dk får en alarm, når kriterierne er opfyldt, eller om Energinet.dk 
selv skal foretage undersøgelser manuelt. 
 

Energinet.dk svar 

De almindelige klageinstanser vil også gælde for misbrug af kundens oplysninger, som det er 
tilfældet i dag. Det ændrer DataHub'en ikke på. Hvis Energinet.dk bliver gjort opmærksom på at 
en forbruger har klaget over misbrug af data, vil Energinet.dk kunne iværksætte ekstraordinær 
kontrolforanstaltning.  
 
Hvis en elleverandør ikke på Energinet.dk's opfordring kan bevise, at kunder har givet samtykke 
til at hente data i DataHub'en (det er elleverandøren, som har bevisbyrden), og hvis elleverand-
øren overtræder denne regel groft eller gentagende gange, har Energinet.dk muligheden for at 
fratage elleverandøren muligheden for at benytte DataHub'en helt eller delvist, jf. elforsyningslo-
vens § 31 stk. 3. Disse forholdsregler skal sikre forbrugeren og samtidig sikre et smidigt marked, 
og er en forbedring i forhold til forbrugersikkerheden i dag. 
 
DataHub'en logger alle søgninger, som elleverandører foretager. Der vil ikke i DataHub'ens ver-
sion 1 være automatiske alarmer til overvågning af misbrug. I stedet vil Energinet.dk indføre 
interne processer til overvågning af detailmarkedet herunder overvågning af indhentelse af data. 
DataHub'en er opsat til at lave rapporter med netop dette output som formål, og den manuelle 
overvågning vil bevirke at hvert selskabs indhentelse af data vil kunne bedømmes individuelt - 
altså fx i forhold til antallet af kunder mv. 

 
 

Afsnit 3.3 - Krav med hensyn til at handle på kundens vegne  
Adgang til data, hvor længe og må de lagres - tilbudsfase (side 10-11) 
 

Forbrugerrådet mener, at det er uklart, om der er begrænsninger i den adgang til data, som 
elleverandører eller andre aktører har i tilbudsfasen. Det er dels uklart, hvor længe en tilbudsfa-
se varer, og om elleverandører eller deres aktører, som skal afgive tilbud, kan lagre oplysninger 
og i så fald hvor længe. Desuden er det uklart hvilke konkrete oplysninger, der gives adgang til i 
tilbudsfasen. 
 

Energinet.dk svar 

De begrænsninger der er til indhentelse af oplysninger, der gives adgang til i tilbudsfasen er 
angivet i forskrift H1 og I, herunder at der ikke er adgang til fødselsdato (fremgår af forskrift H1, 
punkt 3.4) og nuværende elleverandør og balanceansvarlig for målepunktet (fremgår af forskrift 
I). Oversigten over stamdata, som findes pr. målepunkt kan ses i forskrift I, afsnit 8. 
 
Desuden fremgår det af forskrift H1, afsnit 3.6, at elleverandører er ansvarlige for at sikre over-
holdelse af gældende regler, herunder markedsføringsmæssige og forbrugerretlige regler. Over-
holdelse af gældende lovgivning er naturligvis til en hver tid gældende for elleverandører. Det 
betyder, at persondatalovens regler om opbevaring og behandling (herunder hvor længe) til 
enhver tid skal overholdes af elleverandørerne. 
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Afsnit 3.3 - Krav med hensyn til at handle på kundens vegne  
Forbrugerens adgang til egne data (side 10-11) 
 

Forbrugerrådet anser det for uklart, hvordan forbrugeren sikres adgang til egne data hos andre 
elleverandører og aktører. Det er uklart, hvordan DataHub’en kan sikre forbrugernes ret til at se 
og få slettet data, så længe forbrugeren ikke har adgang til at se, hvilke selskaber der har hvilke 
data. Dermed har forbrugeren heller ikke en reel mulighed for at bede om at få slettet oplysnin-
ger. Forbrugerrådet anbefaler, at webportalen via forbrugerens log-in allerede i version 1 giver 
forbrugeren mulighed for at se, hvem forbrugeren har givet adgang til data, der skal bruges til et 
tilbud, samt give forbrugeren mulighed for at fjerne adgang. 
 

Energinet.dk svar 
Allerede i version 1 af DataHub'en vil forbrugerne i webportalen få adgang til at se, hvilke elleve-
randører, som har indhentet data. Da der er tale om historik, vil det ikke være muligt for kunden 
via DataHub'en at rette indsigelser mod elleverandørens fremadrettede indhentninger af data. 
Kunden skal i stedet rette indsigelser direkte til elleverandøren - fx vha. de kontaktformularer, 
som DataHub'en stiller til rådighed. 
 
Desuden gælder persondatalovens regler naturligvis for aktørerne, dvs. netvirksomheder og elle-
verandører som dataansvarlige overfor forbrugerne qua deres kundeaftale, herunder gælder 
reglerne om personers ret til information om registrering, sletning mv. ift. aktørerne. 

 

 

Afsnit 3.3 - Krav med hensyn til at handle på kundens vegne  
"Elleverandøren kan alene indgå aftale med den i DataHub'en registrerede disponent" (side 11) 
 

DONG Energy finder, at kravet til korrekt kundeforhold bør præciseres, herunder hvornår dette 
skal foretages/dokumenteres ift. leverandørskift. DONG Energy foreslår, at det eksempelvis præ-
ciseres, at leverandører umiddelbart skal lave et navne- og adressetjek og cancellere, hvis data 
ikke er konsistente. Endvidere ønsker DONG Energy at få oplyst, hvilke sanktioner der er overfor 
gentagne(bevidste?) fejlagtige skift og "brud" på kundekontrol-kravet. 
 
Dansk Energi og Nordjysk Elhandel mener, at det bør præciseres, at elleverandøren godt kan 
indgå aftale med andre end disponenten, blot elleverandøren sikrer sig, at vedkommende har 
fuldmagt fra disponenten. 
 

Energinet.dk svar 

I kapitel 4, 2. afsnit står præciseringen af elleverandørens ansvar for alene at indgå aftale med 
den person, som er registreret som disponent for målepunktet. Energinet.dk vil indsætte henvis-
ning til dette kapitel i 3.3.  
 
Af kapitel 4, 2. afsnit fremgår også, at elleverandøren skal annullere leverandørskiftet, hvis det 
konstateres, at aftaleparten ikke er registreret som disponent for målepunktet. Energinet.dk kan 
ved elleverandørens grove eller gentagende tilsidesættelse af elleverandørens forpligtelser helt 
eller delvist udelukke elleverandøren fra DataHub'en jf. elforsyningslovens § 31 stk. 3. Sanktio-
ner for overtrædelse af samtlige bestemmelser i markedsforskrifterne vil i øvrigt fremgå i over-
sigtsform, som vil blive offentliggjort sammen med forskrifterne på Energinet.dk's hjemmeside. 
 
Reglen om alene at indgå aftale med disponenten for målepunktet er indført som konsekvens af 
NordREGs anbefalinger i rapporten "Market Design Common Nordic End-user Market" fra maj 
2009 afsnit 6.1.  
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De muligheder elleverandøren har, hvis aftaleparten ikke er registreret som disponent i Data-
Hub'en fremgår tydeligt af kapitel 4, 2. afsnit herunder at der ikke er mulighed for at indgå aftale 
med en person, som har fuldmagt fra disponenten. Da der kan registreres op til 2 disponenter i 
DataHub'en er der mulighed for at fuldmagthaver selv bliver registreret som disponent i Data-
Hub'en, og således kan indgå aftale med elleverandøren. 

 
 

Afsnit 3.4 Stamdata og afsnit 3.5 Historiske måledata  

Elleverandørers mulighed for indhentning af stam-/måledata (side 11) 
 

DONG Energy forventer ikke, at der er nogen begrænsninger på hvor mange kunder, der kan 
søges på samtidigt, når leverandører skal indhente stam-/måledata for en række aftagesteder på 
én gang - men vil gerne have dette bekræftet.   
 

Energinet.dk svar 

Der er 2 muligheder for at fremsøge stamdata og historiske måledata i DataHub'en; 
ved fremsendelse af EDI meddelelse til DataHub'en 
ved opslag i DataHub'ens webportal  
Hvis en elleverandør anvender første mulighed, kan samme EDI besked indeholde et større antal 
målepunkter til forespørgsel. Hvis en elleverandør anvender den anden mulighed er det kun mu-
ligt at fremsøge et målepunkt ad gangen, da der er tale om helt almindelig søgefunktionalitet. 
 
 
Afsnit 3.5 Historiske måledata (side 11) 
 

DONG Energy foreslår, at muligheden for at hente historiske timedata for timeafregnede måle-
punkter udvides fra 1 år til 3 år, da det vil give mulighed for bedre prissætning af kundens pro-
dukt. Ligeledes ønsker Dansk Energi, at begrænsningen fjernes, såfremt der ikke er vigtige år-
sager hertil. 
 

Energinet.dk svar 

I forbindelse med udarbejdelsen af forskriften blev spørgsmålet diskuteret indgående, hvor bran-
chen blev spurgt om behovet. Fra branchen blev det oplyst, at 1 år ville være tilstrækkeligt. Fra 
Energinet.dk's side var der ikke umiddelbart lagt op til begrænsninger, men det ene år er indsat 
pga. branchens vurdering. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at udvide fra 1 til 3 år i 
version 1 af DataHub'en, men hvis branchens erfaringer viser behov for udvidelse, skal det na-
turligvis overvejes i en senere version af DataHub'en. 
 
 

Afsnit 3.6 Andre generelle regler og krav (side 12) 
 

Dansk Energi mener, at de sidste to afsnit om generel overholdelse af gældende love og regler 
er overflødige. 
 

Energinet.dk svar 

Det er korrekt, at henvisningen principielt er overflødig, da aktørernes overholdelse af gældende 
love og regler til en hver tid skal respekteres, uanset om det står anført i markedsforskrifterne 
eller ej. I forbindelse med udarbejdelsen af forskriften har Energitilsynets sekretariat opfordret til 
at fremhæve denne forpligtelse, hvilket Energinet.dk naturligvis har efterkommet, da afsnittet 
dermed kan være en påmindelse til aktørerne om denne generelle forpligtelse. 
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Der er i forskriften alene indsat den generelle angivelse om overholdelse af gældende love og 
regler. De konkrete forpligtelser ifm. aktørernes aktiviteter er ikke udførligt angivet, da det vil 
blive for omfattende (og for statisk), og som Dansk Energi anfører, vil være overflødig, da de 
gælder under alle omstændigheder. 
 

 

Afsnit 3.7 Muligheder for mæglere  

Mægleres oplysningspligt om elleverandør (side 12) 
 

DONG Energy bemærker, at det ikke fremgår, hvilke hensyn oplysningspligten skal tilgodese. I 
nogle sammenhænge er det mæglerens opgave at hjælpe kunden med at finde en leverandør, 
og derfor kan denne ikke oplyses på forhånd. I andre situationer kan oplysningspligten modar-
bejde anvendelsen af white label leverandørforhold og vil være et tilbageskridt i forhold til i dag, 
hvilket vil reducere markedsudvikling og konkurrence. DONG Energy mener, at denne oplys-
ningspligt helt bør udgå af markedsforskriften. Dansk Energi foreslår, at der skal sondres mel-
lem mæglere, der afsøger markedet for kunder, sælgere der markedsfører en elleverandørs pro-
dukter og mellemhandlere, som sælger el, men ikke selv er elleverandør.  
 

Energinet.dk svar 

Til et hvert afregningsmålepunkt skal der være tilknyttet én elleverandør og én balanceansvarlig. 
Det er alene elleverandøren, som kan varetage den løbende kommunikation med DataHub'en 
omkring ændringer og løbende varetagelse af kundens forhold på målepunktet. 
 
Desuden er der aftaleretlige forpligtelser og rettigheder direkte mellem elleverandøren og kun-
den, som kunden naturligvis skal være bekendt med, uanset om aftalen er formidlet af en mæg-
ler. Det er til dette formål, at oplysningspligten for mæglere er indsat. 
 
Hvordan kunden og mægleren måtte aftale, at mægleren kan varetage kundens interesse er ikke 
beskrevet i forskriften, men er et internt aftaleforhold, som er reguleret af almindelige aftaleret-
lige regler herunder fuldmagtsreglerne. 
 
Det er muligt at sidste afsnit i afsnit 3.7 kan misforstås, og Energinet.dk vælger af denne årsag 
at slette afsnittet. 

 
 

Afsnit 3.7 Muligheder for mæglere  

Overvågning af mæglere 

DONG Energy anfører, at det fremgår, at Energinet.dk kan autorisere mæglere til at fremsøge 
stamdata og måledata på tilsvarende vis som en leverandør. DONG Energy vil forvente, at 
mæglere udsættes for samme overvågning og regelsæt, samt at der kan udøves tilsvarende 
sanktioner mod mæglere, hvis disse misbruger deres adgange til data i datahubben. Dette frem-
går dog ikke. 
 
Energinet.dk svar 
Det fremgår af forskrift H1, at mæglere har samme rettigheder og pligter som elleverandører. 
Sanktioner og overvågning af mæglernes handlinger vil fremgå af de aktøraftaler, som mæglere 
skal indgå med Energinet.dk på tilsvarende vis som netvirksomheder og elleverandører mv. 
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Kapitel 4 - Leverandørskift 

 

4. Leverandørskift - Indledning 

Ensarte formulering (side 13) 
Dansk Energi foreslår, at formuleringen i afsnit 4 og i afsnit 4.1 under ad 3. vedr. tidsrummet, 
hvori leverandørskift kan anmeldes, gøres ensartede. 
 

Energinet.dk svar 

Det vil blive indført i forskriften. 

 
 
4. Leverandørskift - Indledning 

Begrænsning af antallet af disponenter for målepunkt (side 13) 
Dansk Energi anfører, at der ikke bør være begrænsning for, hvor mange kunder der kan være 
registreret som kunde på et målepunkt. Kunderne kan dels ønske at stå registreret, og det vil 
herudover, når flere står registreret, lette leverandørskift, idet det er nemmere at finde en kun-
de, der kan disponere over målepunktet. 
 

Energinet.dk svar 

Der er tale om en fortsættelse af nuværende regelsæt, og dermed de registreringer, der allerede 
findes i aktørernes it-systemer. Hvis branchens erfaringer viser behov for at indføre flere dispo-
nenter, skal det vurderes i forbindelse med en senere version af DataHub'en.  Det skal dog tilfø-
jes, at der i Norge og Sverige kun er mulighed for at registrere 1 disponent, så en fremtidig be-
slutning om en ændring af antallet af disponenter vil skulle bero på en vurdering af den forven-
tede fremtidige harmoniserede nordiske løsning. 
 
 
4. Leverandørskift - Indledning  

Uoverensstemmelse mellem ny og gammel disponent (første afsnit, pind 2, side 13) 
DONG Energy bemærker, at hvis en kunde har kontaktet leverandøren for at anmode om leve-
randørskift, men hvor der ikke er overensstemmelse mellem ny og gammel disponent, tvinges 
leverandøren til at annullere skiftet, selvom leverandøren formentlig har kontakt til den rigtige 
disponent. DONG Energy foreslår at denne proces håndteres som en tilflytning i stedet, idet der 
ikke er belæg for at så tvivl om kundens oplysninger til leverandøren. Alternativt, hvis der blot er 
tale om ændring af disponentnavn, bør dette også kunne ske ved henvendelse til leverandøren. 
DONG Energy mener, at den foreslåede proces synes urimelig administrativ tung for samtlige 
parter, og vil alligevel stoppe, når der indføres samfakturering. 
 

Energinet.dk svar 

Hvis elleverandøren vurderer, at en tilflytning er den rigtige proces at igangsætte, er dette na-
turligvis en mulighed efter de regler, som findes i forskriftens kapitel 5. Elleverandøren skal dog 
være opmærksom på, at en tilflytning i modsætning til en stamdataændring medfører slutafreg-
ning af den nuværende kunde med tilhørende aflæsning, samt at alle fremtidige leverandørskift 
til kunden vil blive annulleret. Hvis elleverandøren gennemfører et leverandørskift som en tilflyt-
ning, skal elleverandøren være opmærksom på, at han kan blive gjort ansvarlig for eventuelle 
økonomiske erstatningskrav, hvis tilflytningen var fejlagtig jf. kapitel 5.1.3. 
En tilflytning er administrativt mindst lige så omfattende som en ændring af stamdata. På bag-
grund af inputtet vil Energinet.dk præcisere i forskriften, at elleverandøren med fuldmagt fra 
kunden kan anmode netvirksomheden om ændring af stamdata fx vha. en webformular for her-
ved at lette processen. 
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Afsnit 4.1 Generelle regler ved leverandørskift 

Skifteopgørelse - punkt 8 (side 13) 
 

Dansk Energi finder, at punkt 8 bør inddeles i hhv.: 1) DataHub rekvirerer opgørelse, 2) Net-
virksomheden indsender opgørelse og 3) DataHub’en sender opgørelse til hidtidig elleverandør. 
 

Energinet.dk svar 

Selve rekvireringen af aflæsning ligger under punkt 7. Punkt 8 er allerede delt op i 1) selve af-
læsningen og indsendelse af denne og 2) opgørelsen til den hidtidige elleverandør. Energinet.dk 
ser derfor ikke grund til ændring. 

 
 

Afsnit 4.1 Generelle regler ved leverandørskift 

Godkendelse - ad 4 (side 14) 
 

Dansk Energi anser det for misvisende, at der under Ad 4 står, at en rettidig og korrekt an-
modning om leverandørskift altid efterkommes. Hvis meddelelsen ikke kommer først vedr. skift 
på pågældende dato, vil den afvises. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk tager kommentaren til efterretning, og retter sætningen til "DataHub'en sender 
godkendelse/afvisning på anmodning om leverandørskift til den nye elleverandør senest 1 time 
efter modtagelse af anmeldelse. Godkendelsen sker efter først-til-mølle princippet…" 

 
 
Afsnit 4.1 Generelle regler ved leverandørskift 

Bekræftelse af skæringsdato / Annullering af leverandørskift - ad 5 (side 14) 
 

DONG Energy og Dansk Energi bemærker, at det kun er forbrugere, der har ret til at annulle-
re fjernsalg i 14 dage. Øvrige kundegrupper har aftalefrihed. DONG Energy foreslår, at det bli-
ver specificeret, at oplysningspligten ang. annulleringsret kun gælder ved fjernsalg til forbrugere.  
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk tager kommentaren til efterretning, og retter sætningen til "Herudover har den nye 
elleverandør pligt til at oplyse forbrugere om, hvad de skal gøre hvis fortrydelsesretten som 
nævnt under ad 3. ønskes anvendt til annullering af leverandørskiftet." 
 
 

Afsnit 4.1 Generelle regler ved leverandørskift  
Informationspligt - ad 5 (side 14) 
 

DONG Energy mener, at informationspligten vedr. skæringsdato kun skal gælde for forbrugere, 
hvor skæringsdatoen ligger udenfor en rimelig tidshorisont fra tidspunktet for aftaleindgåelsen 
(fx mere end 6 måneder svarende til den bindingsperiode, der gælder i henhold til forbrugerlov-
givningen). For øvrige erhverv der vanligt handler med lang tidshorisont bør denne oplysnings-
pligtbortfalde, da det blot vil øge den administrative byrde og omkostning for såvel kunder som 
elleverandører. 
 
Energinet.dk svar 

I den nuværende forskrift H1 har netvirksomheden en forpligtelse til at informere kunden om 
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leverandørskiftet, når der foretages aflæsning af målepunktet. Af to grunde er det i forbindelse 
med udarbejdelsen af forskriften i samarbejde med branchen vurderet ikke længere at være 
relevant. For det første har en række netvirksomheder i dag fjernaflæsning, hvilket betyder, at 
det ikke er naturligt for dem at udsende informationer til kunden ifm leverandørskift. For det 
andet ved netvirksomhederne ved DataHub'ens indførelse ikke længere om anmodningen om 
aflæsning sker pga. et leverandørskift eller et leveranceophør. 
 
To vigtige principper for arbejdet var at sikre vandtætte skotter, og at elleverandøren kommer i 
centrum for kunden. At lade elleverandøren have ansvaret for at informere kunden om leveran-
dørskiftet blev vurderet til at være den løsning, som bedst levede op til disse to principper.  
 
Energinet.dk har ikke i reglen stillet formkrav til elleverandørerne for, hvorledes denne informa-
tionspligt skal opfyldes. Det kan fx ske som en e-mail. Energinet.dk har dog vurderet, at det er 
væsentligt at sikre, at kunder - uanset det er forbrugere eller erhvervsdrivende - er informeret 
om leverandørskiftet samt om selve skiftedatoen. Dette bør gælde uanset skæringsdatoen for 
leverandørskiftet ligger med kort eller lang tidshorisont. 
 
 
Afsnit 4.1 Generelle regler ved leverandørskift  
Information til den hidtidige elleverandør og netvirksomheden - ad 7 (side 14) 
 

Scanenergi anfører, at der med sætningen ”..med mindre skiftet er anmeldt af den elleveran-
dør, som i forvejen varetager leverancen på målepunktet..” lægges op til, at en leverandør kan 
skifte på et punkt, man allerede har. Et almindeligt leverandørskifte. Scanenergi mener ikke, at 
dette er en logisk handling og spørger om DataHub’en vil acceptere et skifte på en disponent og 
aftag, som leverandøren allerede varetager? 
 

Energinet.dk svar 

I den nuværende forskrift kan leverandørskift udelukkende anmeldes til den 1. i den efterfølgen-
de måned. Dermed giver det ikke mening at anmelde til et målepunkt, som leverandøren i forve-
jen varetager. Med de nye regler kan leverandørskiftet dog anmeldes til en vilkårlig dato helt op 
til 10 år i fremtiden. Det betyder, at en elleverandør med en nuværende kunde kan indgå en 
aftale om leverance om 3 år. Kunden kan dog i mellemtiden vælge flere andre leverandører. 
Derfor sikrer muligheden for at melde leverandørskift til et målepunkt, som elleverandøren alle-
rede leverer til, at leverancen om 3 år kan igangsættes.  
 
DataHub'en vil derfor acceptere et skifte på et målepunkt, som elleverandøren i forvejen vareta-
ger. Hvis der er tale om, at elleverandøren anmelder et "produktskifte" - altså at en aftale med 
elleverandøren skal afløses af en anden, kan det godt anmeldes i DataHub'en, men det vil ikke 
udløse en aflæsning af målepunktet fra netvirksomheden. Kunden eller elleverandøren kan, i det 
tilfælde at en aflæsning ønskes, anmode netvirksomheden om at foretage en ekstraordinær af-
læsning. 

 
 

Afsnit 4.1 Generelle regler ved leverandørskift  
Skifteopgørelse - ad 8 (side 15) 
 

DONG Energy finder, at der bør stå slutopgørelse, da begrebet skifteopgørelse ikke kendes. I 
figurerne på side 16 og 20 anvendes ligeledes slutopgørelse. 
 

Energinet.dk svar 



Dok. 8634/12, Sag 10/3365  29/50 

Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og retter fra skifteopgørelse til slutopgørelse. 

 
 
Afsnit 4.1.1 - Proces for leverandørskift 

Skifte langt ude i fremtiden (side 17) 
 

Scanenergi efterlyser en beskrivelse af processer ved skifte langt ud i fremtiden - eksempelvis 
1 år eller 10 år. Scanenergi spørger, hvad den kommende leverandør modtager og hvornår? 
 

Energinet.dk svar 

Processen er ens uanset om leverandørskift anmeldes med 10 arbejdsdage eller 10 års frist. 
Elleverandøren modtager ikke påmindelse om leverandørskiftet fra DataHub'en, hvis leverandør-
skift anmeldes med en lang frist. Det forudsættes, at elleverandøren eget it-system holder styr 
på dette. Det kan dog være en mulighed at indføre denne funktionalitet i DataHub'en i en senere 
version, hvis erfaringer viser, at der er behov herfor. 
 
Elleverandøren kan desuden i DataHub'ens webportal løbende få overblik over indmeldte leve-
randørskift. 

 
 
Afsnit 4.1.1 - Proces for leverandørskift 

Præcisering (side 16-17) 
 

Dansk Energi foreslår, at afsnit 4.1, figur 1 og afsnit 4.1.1 præsenteres mere ensartet, idet der 
i alt er 3 forskellige inddelinger af processerne i leverandørskiftet.  
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og medtager tilbudsfasen og indgåelse af aftale 
i afsnit 4.1.1. 
 
 
Kapitel 5 - Flytning 

 

Generelt vedr. flytning (side 18-27) 
 

DONG Energy finder, at idet tidsfristerne for til- og fraflytning er forskellige, er reglerne diskri-
minerende overfor kunderne. Desuden vil det vanskeliggøre kundehåndteringen. DONG Energy 
og ligeledes Dansk Energi beder om, at tidsfristerne harmoniseres, så de fremadrettet er ens. 
 
DONG Energy forklarer hertil, at mange kunder melder til- og fraflytning på samme tidspunkt, 
og de vil ikke have forståelse for, at leverandører og netselskabet ikke kan registrere til- og fra-
flytninger på samme skæringsdag. En kunde som f.eks. melder til- og fraflytning på skæringsda-
toen, vil få afvist fraflytningen og godkendt tilflytningen. Og kunden vil få besked på, at fraflyt-
ningen først kan ske 3 dage herefter. DONG Energy frygter en lavine af utilfredse kunder. 
 
DONG Energy uddyber, at markedsreglerne på området blev oprindeligt defineret med ud-
gangspunkt i Dansk Energis netbenyttelsesaftale, hvor flyttevarslet var 3 dage. Flyttevarslet var 
ens for til- og fraflytning. Stort set ingen kunder meldte dog flytning med 3 dages varsel, og 
efterfølgende blev det tilladt, at tilflytning kunne ske mere lempeligt efter aftale mellem parter-
ne. Indirekte blev regelsættet ved fraflytning også lempet, idet netselskabets meddelelse til le-
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verandøren om flytning i dag er ens i de 2 situationer. DataHub’en indfører et regelsæt, hvor de 
lempelige regler ved tilflytning bevares, men hvor regelsættet ved fraflytning strammes i forhold 
til praksis i dag. Den pragmatik og kundevenlighed, som selskaberne tilstræber i dag, bliver med 
andre ord umuliggjort, og kunderne bliver de reelle tabere. 
 

Energinet.dk svar 

Det er meget væsentligt at skelne mellem fraflytning ift. DataHub'en og fraflytning ift. netvirk-
somheder/elleverandørers leveringsbetingelser. Fraflytning til DataHub'en skal udelukkende be-
nyttes, hvis et målepunkt skal nedlægges eller inaktiveres - dvs. hvis de 3 betingelser, som 
nævnt i afsnit 5.2, er opfyldt. Dvs. at en kunde, som melder fraflytning ift. fx DONG Energy's 
leveringsbetingelser, oftest ikke vil medføre anmeldelse af en fraflytning ift. DataHub'en, men i 
stedet anmeldelse af en tilflytning af en anden kunde. Kun hvis der ikke er nogen alternativ kun-
de til målepunktet, og det derfor skal nedlægges eller inaktiveres, skal processen for fraflytning 
og de dertilhørende tidsfrister anvendes. 
 
De lempelige regler, som DONG Energy omtaler, at DataHub'en bevarer ved tilflytning er netop 
de regler, som kunderne i langt overvejende omfang skal håndteres efter. Ren fraflytning (i Da-
taHub'ens forstand) dvs. nedlæggelse eller inaktivering af målepunktet er der ikke mulighed for 
at håndtere "lempeligt". Dette skyldes, at der frem til nedlæggelsen/inaktiveringen jo er et for-
brug på målepunktet, som skal afregnes. Hvis ikke en kunde skulle afregne dette forbrug, ville 
det skulle indgå som nettab, og dermed være et forbrug, som alle øvrige forbrugere skulle afhol-
de(hvilket ikke vurderes at være i overensstemmelse med §8 i elforsyningsloven).  
 
Regler om til- og fraflytning i netvirksomhedernes og elleverandørernes leveringsbetingelser, 
herunder tidsfrister, er helt uafhængigt af DataHub'ens regler om anmeldelse af flytning. Frister-
ne i leveringsbetingelserne er et forhold, som selvstændigt kan reguleres mellem kunde og virk-
somhed inden for reglerne i forskrift og lovgivning, og som godkendt af Energitilsynet.  
 
Energinet.dk er opmærksom på, at de forskellige betydninger af begrebet fraflytning begrebs-
mæssigt er vanskeligt at forstå og håndtere. Derfor vil netop disse regler blive uddybet i de vej-
ledninger, som vil blive offentliggjort med forskrifterne på Energinet.dk's hjemmeside. 
 

 

 

Afsnit 5.1 - Tilflytning  

Vedr. flytning med tilbagevirkende kraft (side 18) 
 

DONG Energy henviser til Pkt. 1., hvor anmelder af flytning med tilbagevirkende kraft skal for-
visse sig om enighed om skæringsdato. DONG Energy mener, at pligten er teoretisk og kan 
ikke effektueres i praksis. Som udgangspunkt respekterer såvel netvirksomheder og leverandø-
rer, at kunder melder tilflytning, og dette medfører automatisk, at de "gamle" kunder flyttes ud. 
En efterlevelse af kravet ville medføre, at aktøren skulle kontakte den "gamle" kunde for at få 
verificeret hændelsen, hvilket synes unødigt langsommeligt. DONG Energy beder om, at kravet 
fjernes. Alternativt er der behov for præcisering af, hvordan denne ”forvisning” skal ske og hvil-
ket dokumentationskrav, der måtte være. Såfremt markedsforskriften kræver accept fra den 
gamle kunde, vil dette i praksis umuliggøre tilflytning tilbage i tiden. 
 

Energinet.dk svar 

Kravet om enighed om skæringsdato skal opfylde et primært formål, nemlig at "tilflytter" ikke 
kan forpligtes af et forbrug, fra før den faktiske overtagelse af målepunktet. Typisk vil fraflytter 
jo ikke modsætte sig at blive frigjort fra sine forpligtelser tidligere. 
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Som eksempel kan en boligforening, hvor lejere selv direkte skal afholde forbrug, ikke automa-
tisk forpligte en tilflytter for et forbrug i en periode, hvor lejligheden evt. har stået tom efter en 
gammel lejer er flyttet ud (den gamle lejer kan heller ikke forpligtes til dette forbrug). 
 
Da den part, som melder tilflytning, har ansvaret for at sikre sig, at tilflytningen er korrekt, er 
det denne parts ansvar at sikre dokumentation for sin forvisning. Energinet.dk vil ikke stille 
formkrav til dette, da det i sidste ende vil være en tvist, som vil skulle afgøres mellem de invol-
verede parter.  

 

 

Afsnit 5.1.1 Tilflytning meldt til elleverandøren  

Første afsnit (side 19) 
 

Dansk Energi mener, at det bør stå eksplicit, at det i første afsnit er en aftale om levering af el, 
der foreligger. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og retter teksten til "… forudsættes det, at der 
foreligger en skriftlig eller elektronisk aftale om levering af el med kunden, som beskrevet i af-
snit 3.3." 

 

 

Afsnit 5.1.1 Tilflytning meldt til elleverandøren  

Proces for tilflytning, punkt 5 (side 20) 
 

Dansk Energi bemærker, at der under punkt 5 bør, i stedet for det som står om påbegyndelse 
af netbenyttelsesaftale, blot stå, at kundens aftaleindgåelse sker efter gældende praksis ved 
fremsendelse af velkomstbrev fra netvirksomheden. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og retter teksten til "5. Netvirksomheden kon-
takter herefter tilflytter og adgang og benyttelse af distributionsnettet påbegyndes ved kundens 
aftaleindgåelse efter godkendt praksis fx ved fremsendelse af velkomstbrev." 
 
 
Afsnit 5.1.1 Tilflytning meldt til elleverandøren  

Proces for tilflytning, punkt 6 (side 20) 
 

DONG Energy og Dansk Energi anfører, at det ikke er praktisk muligt, at netvirksomheden 
ifm. en tilflytning meldt til leverandøren skal kontakte kunden i løbet af en dag og efterfølgende 
verificere kundeforholdet til DataHub’en. DONG Energy foreslår, at netvirksomhederne får en 
rimelig tidsfrist til at udføre opgaven. DONG Energy og Dansk Energi bemærker, at som ud-
gangspunkt bør netvirksomhederne dog acceptere leverandørenes data som gældende, indtil 
netvirksomheden evt. finder anledning til en korrektion heraf. DONG Energy foreslår i forlæn-
gelse heraf, at fodnoten side 21 fjernes med en anden formulering af pind 5 og 6. 
 

Energinet.dk svar 

Der er ikke krav om, at netvirksomheden skal kontakte kunden inden verificering af kundefor-
holdet over for DataHub'en. Der er netop tale om, som anført af Dansk Energi, at netvirksomhe-
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den som udgangspunkt skal acceptere elleverandørens oplysninger som korrekte, med mindre 
den konstaterer uoverensstemmelse med data i egne systemer om kunden på målepunktet.  
 
Da der derfor alene er tale om kontrol ift. eksisterende data i egne systemer, er det vurderet, at 
tidsfristen på 1 dag er rimelig. Desuden ville en længere tidsfrist have bevirket to forskellige 
tidsfrister for flytning afhængig af om det meldes til elleverandør eller netvirksomhed, og det 
ville stride mod princippet om ligebehandling af elleverandører og netvirksomheder, hvor det 
netop har været et vigtigt formål med DataHub'en, at elleverandøren kommer i centrum for kun-
den. 
 
Da det var en hegnspæl for DataHub-projektet, at netvirksomheder fortsat har stamdataansva-
ret, er det nødvendigt, at netvirksomhederne skal indsende stamdata ved en tilflytning meldt af 
elleverandører. Fodnoten på side 21 er en nødvendig foranstaltning for at tilflytning kan gen-
nemføres uden ophold, selv om netvirksomheden ikke lever op til forpligtelsen om at indmelde 
stamdata. 
 
 

Afsnit 5.1.2 - Tilflytning meldt til netvirksomheden 

Netvirksomheders forpligtelse til oplysning om det frie valg af elleverandør (side 21, første af-
snit) 
 

Dansk Energi anser det for irrelevant, at der i første afsnit henvises til afsnit 3.6. 
 
DONG Energy beder om, at der blot gøres opmærksom på netvirksomhedernes 
informationsforpligtelser, og at der ikke defineres nærmere regler på området. DONG Energy 
begrundet dette med, at elforsyningsloven indeholder krav til netvirksomhedernes informations-
forpligtelser mht. det frie valg af elleverandør. Energitilsynet fører kontrol med netvirksomhe-
derne på dette område, og elforsyningsloven giver ikke hjemmel til, at Energinet.dk kan udmøn-
te specifikke regler på dette område.  
 

Energinet.dk svar 
Henvisningen til netvirksomhedens forpligtelse til at oplyse kunden om det frie valg af elleveran-
dør er alene en gengivelse af elforsyningslovens krav herom. Der er ikke tale om en skærpelse 
eller en lempelse af reglen, men alene en påmindelse, som er indsat efter ønske fra Energitilsy-
nets sekretariat ifm udarbejdelsen af forskriften. 
 

 
 

Afsnit 5.1.2 - Tilflytning meldt til netvirksomheden 

Figur 3 - hændelsesforløbet ved en tilflytning meldt til netselskabet (side 22) 
 

DONG Energy har påpeget, at hændelsesforløbet - hvor kunden først kontakter netselskabet, 
hvorefter netselskabet spørger DataHub’en om lov til at gennemføre en flytning, hvorefter nets-
elskabet kontakter kunden for at fortælle om dette lykkedes - ikke er en acceptabel hos hverken 
leverandører eller netselskaber. DONG Energy forklarer, at i praksis vil begge aktører acceptere 
en kundes tilflytning umiddelbart, hvilket bør afspejles i markedsforskriften. Såfremt der alligevel 
er tale om en fejl, skal der selvfølgeligt korrigeres, men som udgangspunkt, bør kundens oplys-
ning om flytning respekteres, og DataHub’en bør ikke udstyres med et mandat til at overrule 
aktørernes leveringsbetingelser. 
 

Energinet.dk svar 
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Der er ikke tale om tilbageløb i kommunikationen mellem netvirksomhed og kunde. Punkt 4 i 
afsnit 5.1.2 kan dog være misvisende og vil blive rettet til i overensstemmelse med rettelsen i 
afsnit 5.1.1. Således vil det være tydeligt, at indgåelsen af netbenyttelsesaftalen fx vil kunne ske 
som udsendelse af et velkomstbrev. 
 
Det kan desuden tilføjes, at DataHub'en ikke kan overrule aktørernes anmeldelse. Den verifikati-
on, som omtales i punkt 3 i 5.1.2 er en teknisk validering, der fx tjekker at målepunktet eksiste-
rer og tilhører netvirksomheden.  
 

 
 

Afsnit 5.1.2 - Tilflytning meldt til netvirksomheden 

Punkt 4 (side 22) 
 

Dansk Energi foreslår, at der under punkt 4, i stedet for det som står om påbegyndelse af net-
benyttelsesaftale, blot står, at kundens aftaleindgåelse sker efter gældende praksis ved frem-
sendelse af velkomstbrev fra netvirksomheden. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og retter teksten til "4. Netvirksomheden kon-
takter herefter tilflytter og adgang og benyttelse af distributionsnettet påbegyndes ved kundens 
aftaleindgåelse efter godkendt praksis fx ved fremsendelse af velkomstbrev." 
 
 
Afsnit 5.2 Fraflytning 

Fraflytning af fremtidig disponent, første afsnit (side 23) 
 

DONG Energy henviser til første afsnit, side 23, hvor det fremgår, at der ikke må indmeldes 
flytning på en fremtidig disponent. Årsagen til denne begrænsning er ikke nævnt, men DONG 

Energy mener, at det vil umuliggøre, at en aktør kan indgå en midlertidig aftale med en kunde 
og rapportere både start og stop på samme anmeldelsestidspunkt. Aktøren tvinges til at gemme 
informationen om stop, hvilket øger muligheden for efterfølgende fejl. DONG Energy foreslår, at 
det gøres muligt også at indmelde midlertidige aftaler. 
 

Energinet.dk svar 
Denne regel gælder udelukkende for fraflytning, således må der gerne indmeldes tilflytning for 
en fremtidig disponent. 
 
Energinet.dk forstår kommentaren således, at den omfatter eksemplet, hvor en boligforening i 
en mellemliggende periode mellem 2 lejeforhold skal stå for forbruget. I det tilfælde skal proces-
sen for fraflytning - jf. kommentaren til DONG Energys generelle kommentar om flytning - ikke 
benyttes. I stedet skal processen for tilflytning benyttes (der vil således kunne indmeldes 2 til-
flytninger på samme tid).  
 
Har en elleverandør en midlertidig aftale med en kunde, skal denne proces heller ikke benyttes. I 
stedet skal elleverandøren anvende ”ophør af aftale”, hvis der er tale om samme kunde på må-
lepunktet. 
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Afsnit 5.2 Fraflytning 

Forudsætning 1: Kunde ønsker ikke længere at hæfte for målepkt, punkt 1 (side 23) 
 

Dansk Energi bemærker, at den anden sætning under punkt 1 side 23 ikke giver mening. Kun-
den må snarere ønske målepunktet afbrudt i det pågældende tilfælde. 
 

Energinet.dk svar 
Det vigtige for kunden er, at han ikke længere vil hæfte for målepunktet. Kunden er "ligeglad 
med" om målepunktet efterfølgende nedlægges eller inaktiveres. Energinet.dk kan se, at sæt-
ningen kan give anledning til misforståelse og sletter "det vil sige ønsker ikke at afbryde måle-
punktet". 

 
 

Afsnit 5.2 Fraflytning 

Alternativ kunde til målepunkt, punkt 2 (side 24) 
 

Dansk Energi henviser til punkt 2 side 24, hvor det nævnes til slut, at det kun er muligt at få 
tilflyttet ejeren som kunde ved bilateral aftale mellem netvirksomhed og ejer. Dansk Energi 
mener, at det i stedet bør stå ”Dette sker ved, at netvirksomheden sender velkomstbrev til eje-
ren. Hvis ejeren ikke ønsker at indtræde i aftalen, skal ejeren meddele dette efter modtagelsen 
af velkomstbrevet”. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet. dk har ved formuleringen ikke til hensigt at anføre, hvordan netvirksomhedernes afta-
le med ejeren af ejendommen indgås. Netvirksomhedernes metode herfor er naturligvis netvirk-
somhedernes eget forhold, og sætningen erstattes derfor af følgende: 
"I så fald kan netvirksomheden foretage tilflytning til ejeren i henhold til netvirksomhedens me-
tode for tilflytning i sådanne situationer. 

 
 

Afsnit 5.2 Fraflytning 

Netvirksomheden finder ud af, at fraflytning vil ske tidligere end indmeldt - andet sidste afsnit, 
5.2 (side 24) 
 

Dansk Energi og DONG Energy henviser til andet sidste afsnit af 5.2, hvor der behandles situ-
ationer, hvor netvirksomheden får information fra kunden om fraflytning, der strider mod det, 
DataHub’en har sendt til netvirksomheden. Der står, at hvis fraflytning ifølge kunden vil ske tid-
ligere, end data fra DataHub’en tilsiger, da må netvirksomheden afvise kundens anmodning. 
Dansk Energi anfører, at netvirksomheden skal kunne sende information om fraflytning på det 
tidligere tidspunkt, når dette meddeles af kunden, hvilket også er, hvad der fremgår af bilag 2’s 
tabel om flytteprocesser. DONG Energy gør opmærksom på, at hverken leverandører eller Da-
taHub'en kan indgå aftaler på vegne af netvirksomhederne, og at netvirksomheder og deres 
kunder til enhver tid er forpligtet via netvirksomhedernes leveringsbetingelser. DONG Energy 

anfører, at det ikke er acceptabelt, at netvirksomhedernes vilkår ikke respekteres som følge af 
en hændelse hos leverandøren. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk er opmærksom på, at der desværre er en uoverensstemmelse mellem afsnit 5.2 
andet sidste afsnit og bilag 2. Af bilag 2 fremgår det korrekt, at netvirksomheden kan indmelde 
en tidligere fraflytningsdato, som vil træde i stedet for den af elleverandøren indmeldte fraflyt-
ningsdata. Kunden kan, som DONG Energy og Dansk Energi gør opmærksom på, ikke forpligtes 
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til hæfte for målepunktet længere end varslet efter netvirksomhedens leveringsbetingelser. 
Energinet.dk tilretter teksten i afsnit 5.2 således, at det fremgår at: "Hvis netvirksomheden fin-
der ud af at fraflytning vil ske tidligere end indmeldt af elleverandøren skal netvirksomheden 
indmelde en ny fraflytning til den tidligere dato, som vil træde i stedet for datoen indmeldt af 
elleverandøren." 
 
 
Afsnit 5.2 Fraflytning 

Ukendte kunder på nyoprettede punkter (side 24) 
 

Dansk Energi henviser til andet sidste afsnit af 5.2, hvor det står anført, at forsyningspligtige 
kan blive leverandør til ukendte kunder på nyoprettede punkter, som fraflyttes. Dansk Energi 

efterlyser en mere klar beskrivelse heraf. 
 

Energinet.dk svar 
Da status for et målepunkt alene kan gå fra nyoprettet til enten nedlagt eller tilsluttet - og ikke 
til inaktiv - kan den generelle regel om, at et målepunkt inaktiveres, hvis en netvirksomhed ikke 
reagerer på en fraflytning meldt af elleverandør inden for tidsfristen (3. sidste afsnit i afsnit 5.2) 
ikke benyttes. Desuden skal der altid være tilknyttet en elleverandør til et nyoprettet målepunkt, 
uanset at der ikke er noget forbrug på målepunktet.  
 
Derfor er det i forbindelse med udarbejdelsen af forskriften besluttet i samarbejde med branchen 
at give den fleksible mulighed, at målepunktet forbliver nyoprettet, men i så fald med den forsy-
ningspligtige elleverandør og en ukendt kunde, da den kendte kunde jo er fraflyttet. Energinet.dk 
er opmærksom på, at afsnittets placering kan gøre forståelsen af afsnittet vanskelig. Sætningen 
flyttes derfor til 3. sidste afsnit af 5.2. 

 
 

Afsnit 5.3 Proceshierarki 

Principper for proceshierarki, 5.3.1, pind 3.4 (side 26) 
 

DONG Energy anfører, at DONG Energy ikke kan acceptere afvisninger af et korrekt anmeldt 
kundeforhold, når netvirksomhedens leveringsbetingelser i øvrigt er opfyldt. I tilfælde af fejl, 
skal disse udredes af de berørte parter. Derimod er det OK at afvise netvirksomheders flyttebe-
sked, hvis skæringsdatoerne er ens. 
 

Energinet.dk svar 
Der må være tale om en misforståelse i DONG Energys kommentar. Afsnit 5.3.1 pind 3.4 vedrø-
rer netop tilflytning meldt til samme dato.  
Formålet med pind 3.4, hvor netvirksomhedens tilflytning til samme dato vil blive afvist, er at 
sikre, at forsyningspligtleverandøren ikke får forrang frem for en elleverandør. Hvis der er meldt 
flere flytninger til forskellige datoer gennemføres disse jf. pind 3 uafhængigt af hinanden for at 
sikre, at korrekt anmeldt kundeforhold accepteres. 
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Kapitel 6 - Ophør af aftale 

 

Indledende afsnit  
Meddelelse om ophør skal sendes 9 arb.dage inden leveranceophør (side 28) 
 

Nordjysk Elhandel henviser til afsnittet, hvor det er beskrevet, at "ophør af aftale" skal ske 9 
arbejdsdage inden leveranceophør og anfører, at det skal være muligt at sende ophør allerede 
tidligere end 9 arbejdsdage før. 
 
Energinet.dk svar 
Reglen er indført for så vidt muligt at sikre mod problemer med krydsende processer i DataHub'-
en. Da leverandørskift kan indmeldes ind til 10 arbejdsdage før skæringsdato, kan man være 
sikker på, at eventuelle leverandørskift er indmeldt, når ophøret bliver anmeldt. 
Hvis branchens erfaringer viser behov for, at det skal være muligt at indsende ophør tidligere 
end 9 arbejdsdage før skæringsdato, skal det vurderes i forbindelse med en senere version af 
DataHub'en. 

 

 

Leverandørers oplysnings- og informationsforpligtelser  

DONG Energy anfører, at leverandørerne får flere nye oplysnings- og informationsforpligtelser 
ved både 
leverandørskift og ophør, og at nogle af forpligtelserne ikke synes rimelige. I øvrigt 
bør oplysnings- og informationsmateriale tilgå den juridiske kunde og ikke det 
enkelte aftagested. DONG Energy skriver, at oplysning om ny leverandør 9 dage inden leveran-
dørskifte synes overflødigt overfor professionelle erhvervskunder, der er vant til at handle med 
leveringsstart langt ude i fremtiden. Desuden overflødigt og unødigt belastende for kunden, hvis 
leveringsstarten ligger indenfor en rimelig tidshorisont fra aftaleindgåelsen. 
 
DONG Energys forslag: Oplysningspligten gælder overfor forbrugere, som køber el med leve-
ringsstart mere end 6 måneder ude i fremtiden. De 6 måneder svarer til den lovregulerede bin-
dingsperiode overfor denne kundegruppe. Oplysningspligten bør bortfalde for øvrige kundegrup-
per. 
 
Vedr. pligt om meddelelse om ophør senest 20 dage før leverancestop: 
Præcisering af krav er nødvendigt. DONG Energys forslag: Krav om skriftlig/elektronisk 
meddelelse til forbrugere, men aftalefrihed vedr. oplysningspligt for erhverv 
 

Energinet.dk svar 
Formålet med informationspligten ifm ophør af aftale er at sikre kunden mulighed for at indgå ny 
aftale og dermed undgå at blive overført til den forsyningspligtige elleverandør. 
Energinet.dk mener ikke umiddelbart at have hjemmel til at stille formkrav for dette og foreslår 
Dansk Energi at give vejledning til sine medlemmer. 
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Kapitel 7 - Fejlagtigt leverandørskift 

 
Afsnit 7.1 Rettelse af fejlagtige leverandørskift 

Elleverandør skal igangsætte proces (side 31) 
 

DONG Energy henviser til afsnittet, hvor det er beskrevet, at kun den leverandør, der fejlagtigt 
har gennemført leverandørskift kan initiere processen, og udfyldelse af web-formularer skal sik-
re, at leverandøren får information herom. DONG Energy skriver, at en leverandør kan vælge at 
være ligeglad med disse beskeder, og det fremgår ikke, hvilke krav Datahub’en kan stille til elle-
verandøren omkring udredning eller fejlretning af fejlagtige leverandørskift. DONG Energy me-
ner, at dette giver en væsentlig forringelse af kundens retsstilling i forhold til i dag, hvor netvirk-
somheder har mandat til at ændre et kunde-leverandør-forhold på opfordring fra kunden. DONG 

Energy foreslår, at DataHub’en eller gammel leverandør udstyres med et tilsvarende mandat for 
at beskytte kunder, der leverandørskiftes mod kundens vilje. 
 

Energinet.dk svar 
Markedsforskrift H1’s regler omkring rettelse af fejlagtig leverandørskift er udarbejdet i forhold til 
de regler, som allerede gælder i dag, hvor også Energitilsynets vejledning om "Uønsket Leveran-
dørskift" er inddraget.  
 
Det er Energinet.dk's vurdering, at det ikke er muligt generelt at opsætte regler for, hvornår et 
tilsyneladende korrekt gennemført leverandørskift kan annulleres af en anden aktør, da det vil 
medføre, at den "anden aktør" vil agere som dommer i forhold til et aftaleforhold, som aktøren 
ikke er en del af.  
 
Energinet.dk har ikke nogen form for kundekontakt, og kan således ikke agere direkte i forhold 
til kunderne på dette område. Ligeledes bør den gamle elleverandør ikke kunne foretage en vur-
dering af et aftaleforhold, som denne ikke er en del af - og samtidig have en økonomisk interes-
se i at "annullere". I en sådan situation er det nødvendigt, at den gamle elleverandør og nye 
elleverandør får afklaret forholdet, og den nye elleverandør således må forventes at agere kor-
rekt, såfremt der er tale om et fejlagtigt leverandørskift.  
 
Hertil kommer at den nye elleverandør naturligvis vil handle ansvarspådragende, såfremt han 
ikke gennemfører en berettiget anmodning om "fejlagtigt leverandørskift".  
 
Endeligt medfører DataHub'en, at nyt leverandørskift kan foretages med 10 arbejdsdage, mod i 
dag mindst 1 måned plus 5 dage til påbegyndelse af en måned. Kunder som måtte blive udsat 
for en elleverandør, som ikke lever op til sine forpligtelser omkring udredning af fejl eller fejlag-
tigt leverandørskift, kan derfor meget hurtigt aktivt skifte væk fra denne elleverandør, og heref-
ter opgøre sagen med den gamle elleverandør økonomisk.    
 
Generelt har Energinet.dk i forbindelse med reglerne om fejlagtig leverandørskift erfaret, at de 
gældende regler herom har været anvendt i vid udstrækning - også vedrørende forhold, som 
ikke har involveret nogen fejl i selve skiftet. Det har derfor været væsentligt at præcisere regler-
ne for, hvornår processen kan anvendes, og at der ikke er tale om en "omgørelsesproces", som 
kan anvendes generelt.      
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Afsnit 7.1 Rettelse af fejlagtige leverandørskift 

Vurdering af fejl, pkt. 2 og 3 (side 30) 
 

Dansk Energi finder, at det ikke står klart, om Energinet.dk under punkt 2 og 3 skal vurdere 
om fejlen kunne være opdaget tidligere, og om kunden har reageret i rimelig tid. Der vil blive 
behov for at afklare, hvem der skal gøre disse vurderinger. 
 
Energinet.dk svar 
Da det er elleverandøren, der skal igangsætte et fejlagtigt leverandørskift, er det elleverandøren, 
som skal sikre, at forudsætningerne for anvendelse af processen er opfyldt. 

 

 

Kapitel 9 - Afbrydelse/genåbning af et målepunkt 

 

Tilfælde hvor afbrydelse af et målepunkt kan være aktuelt (side 36) 

Dansk Energi bemærker, at der er nævnt tre tilfælde, hvor afbrydelse vil være aktuel. Et fjerde 
tilfælde kan tilføjes; Inaktivering i forbindelse med flytning. 
 
Energinet.dk svar 
Ved afbrydelse af et målepunkt sker der en ændring i målepunktets tilslutningsstatus fra tilslut-
tet til afbrudt, mens kundeforhold og leverandørforhold forbliver uændret. Dette er uddybende 
forklaret i forskrift D1. 
 
Ved en fraflytning, hvor målepunktet inaktiveres, bliver både kunde- og leverandørforholdet sat 
til blank. Der sker måske en fysisk afbrydelse af målepunktet, men det hører ikke under denne 
proces. Inaktivering ifm en fraflytning er derfor dækket af afsnit 5.2. Energinet.dk vil præcisere 
dette i afsnit 9. 

 

 

Kapitel 10 - Oprettelse af nyt målepunkt 

 

10.1.1 Proces for oprettelse af nyt målepunkt 

Pkt. 6 vedr. netbenyttelsesaftale (side 39) 
 

DONG Energy bemærker, at netvirksomheder fremsender netbenyttelsesaftalen på tidspunktet 
for aftalens indgåelse og ikke skæringsdato. Den beskrevne proces svarer således ikke til prak-
sis, og der synes ikke at være grund til at forsinke udsendelsen af netbenyttelsesaftalen eller 
først at sende netbenyttelsesaftalen efter, at kunden har indgået aftale med leverandøren. 
 

Energinet.dk svar 
Det har ikke været intentionen at punkt 6 skulle beskrive, hvornår netbenyttelsesaftalen skal 
fremsendes, men blot at beskrive at netbenyttelsesaftalen indgås efter netvirksomheden har 
oprettet målepunktet i DataHub'en. Energinet.dk er opmærksom på, at ordlyden kan misforstås. 
Punkt 6 vil erstattes af en formulering, som stemmer overens med ændringen i 5.1.1 punkt 5.  
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Bilag 1: Processer for ændring af stamdata i tilfælde af dødsfald, skilsmisse, ændring 

af CVR nr. og konkurser 

 

Bilag 1 

Vedr. konkurser (side 43-44) 
 
DONG Energy bemærker, at Konkursloven er ændret, og at der bør tages hensyn til rekonstruk-
tion. 
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk er opmærksom på konkurslovens ændringer. Begivenhederne i indledningen af 
bilaget er ikke udtømmende, men Energinet.dk tilføjer rekonstruktion som eksempel. 

 

 

Bilag 1 

Opgørelse af forbrug ved konkurs (første afsnit, side 43) 
 

Dansk Energi anfører, at det i første afsnit af bilaget bør præciseres, at der ved konkurser altid 
bør foretages en opgørelse, og at navnet ligeledes bør ændres fra dekrets dato. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og tilføjer præcisering heraf. 

 

 

Bilag 1 

Elleverandører og netvirksomheders valg ift. hvordan begivenheden skal håndteres (tredje af-
snit, side 43) 
 
Dansk Energi anser, at det er uklart om elleverandørens valg af håndtering, kan overtrumfes af 
netselskabets beslutning om fx at håndtere sagen som en tilflytning. 
 
Energinet.dk svar 

Hvis netvirksomheden håndterer en ændring som en tilflytning i stedet for en stamdataændring 
(som anmodet af elleverandøren), vil det have den konsekvens, at kunden mister nuværende og 
fremtidige anmeldte elleverandørforhold, og i stedet overgår til den forsyningspligtige elleveran-
dør. Da netvirksomheden i dette tilfælde vil være økonomisk ansvarlig for eventuel fejlagtig til-
flytning, bør netvirksomheden ikke umiddelbart tilsidesætte anmodningen fra elleverandøren 
uden forudgående dialog med denne (kan håndteres via webformularer). 
 
Energinet.dk præciserer dette efter tredje afsnit i bilag 1. 

 

 

Bilag 1 

Generelt (side 43-44) 
 

Dansk Energi anfører, at begivenhederne; dødsfald, skilsmisse, ændring af CVR nr., konkurser 
og rekonstruktion skal behandles forskelligt, og at bilag 1 kun nødtørftigt giver hjælp til denne 
behandling. 
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Energinet.dk svar 
Det er korrekt, at de forskellige begivenheder skal behandles forskelligt efter gældende regler. 
Bilag 1 skal alene angive hvilke processer, som skal vurderes ved begivenhederne, og det har 
ikke været intentionen at beskrive aktørernes håndtering af begivenhederne udtømmende.  
Energinet.dk vil i stedet i bilaget henvise til Dansk Energis vejledning om juridiske forhold ved 
leverandørskift, som grundigt behandler flere af disse emner.  
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Forskrift I - Stamdata 
 
Kapitel 3: Stamdataansvar 

 
3.1 Kontrol af stamdata i DataHub'en 

Pind 2, side 9 
 

DONG Energy henviser til pkt. 3.1., der muliggør fremsendelse af data til regneark eller via 
EDI. DONG Energy er usikker på, om deres behov er tilgodeset ved disse ordninger, eller om 
det kun er mindre aktørers behov, som tilfredsstilles ved disse metoder. DONG Energys data-
mængde kan ikke håndteres i et regneark, og tilsvarende synes fremsendelse via EDI omstæn-
delig ved store datamængder. DONG Energys databehov kan formentlig kun tilfredsstilles gen-
nem udtræk af data i ”flade" filer.  
 

Energinet.dk svar 
Det er korrekt, at der er tale om store datamængder, hvis DONG Energy vil lave udtræk af samt-
lige målepunkter. Udtrækket vil foregå på rapportserveren, hvor resultatet vil blive produceret 
på en fil, som DONG Energy efterfølgende vil kunne hente ned. Energinet.dk er opmærksom på, 
at løsningen kan skabe udfordringer, og hvis erfaringer fra branchen viser, at der er behov for 
dette, vil Energinet.dk undersøge andre løsninger. Teksten præciseres i forskriften, da det fejlag-
tigt ikke fremgår, at det alene er elleverandører, der kan anmode om stamdata pr EDI (som 
forespurgt af branchen i forbindelse med udarbejdelse af forretningsprocesserne). 

 
 
Kapitel 4: Stamdata for et målepunkt 

 
 
4.1.3 Målepunkts- og kontaktadresse 
Angivelse af kommunekoder og landekoder (side 11) 
 
DONG Energy henviser til, at netvirksomhederne skal angive kommune-koder og landekoder. 
Netvirksomhederne er danske, og DONG Energy mener, at det er meningsløst at vedligeholde 
oplysninger om disse ting på kundeniveau. Herudover er der allerede i aftagenummeret indbyg-
get en logik, hvor netvirksomhedsområde og land fremgår. Formålet om yderligere stamdata på 
dette område synes ikke klart, og DONG Energy vil anbefale, at der ikke stilles krav til netvirk-
somhederne på data, hvor der ikke er detekteret noget behov hos netvirksomhederne, og hvor 
leverandørernes behov synes tvivlsomt  
 

Energinet.dk svar 
I forskrift I fremgår det tydeligt, at kommunekode og landekode er optionelle at angive. Der er 
således ikke sat krav til, at netvirksomhederne angiver disse.  
Bemærk at aftagenummeret i princippet er informationsløst - specielt cifrene der henviser til 
netområdet bliver efterhånden udvandet når netområderne fusioneres. 
 
 
4.1.3 Målepunkts- og kontaktadresse (side 10-11) 
 

Dansk Energi henviser til afsnit 4.1.3, der indeholder begreberne målepunktsadresse, kontakt-
adresse og kundeadresse. Dansk Energi anfører, at det virker som om, at en kundeadresse kun 
kan være relevant i forbindelse med flytninger, hvilket nok ikke er hensigtsmæssigt. Det står 
ikke klart, om kun en eller flere adresser altid skal være angivet i forbindelse med et målepunkt.  



Dok. 8634/12, Sag 10/3365  42/50 

 

Energinet.dk svar 
Det er korrekt, at kontaktadresse (er det samme som kundeadresse) kun er relevant ifm til- og 
fraflytninger, hvor elleverandøren til netvirksomheden skal angive en kontaktadresse. Energi-
net.dk kan se, at afsnittet kan give anledning til uklarheder, og tilretter forskriften, så det frem-
går tydeligt, at der er tale om kontaktadresse eller målepunktsadresse. For et målepunkt er der 
kun angivet én adresse i DataHub'en - nemlig målepunktsadressen. Ved en til- eller fraflytning 
gemmes kontaktadressen ikke i DataHub'en, men bliver alene videresendt til netvirksomheden. 
Beslutningen om udelukkende at opbevare målepunktsadresse i DataHub'en er taget i samarbej-
de med branchen, hvor elleverandørerne anførte, at de ikke er interesseret i at få evt. kunde-
adresser, som netvirksomheden måtte have. 
 
 
4.2.5 Særlige stamdata for produktionsmålepunkter (side 15) 

Dansk Energi bemærker, at værdien ”Andet” er givet som eksempel på, hvad aflæsningsfre-
kvensen for produktionsmålepunkter kan være, selvom der nedenunder står, at værdien ”Andet” 
ikke må benyttes.  
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og sletter "andet" i eksemplet samt bemærk-
ningen under "Aflæsningsfrekvens" for produktionsmålepunkter i 4.2.5. 

 
 

4.2.6 Særlige stamdata for forbrugsmålepunkter 

Særlige stamdata for skabelonafregnede målepunkter - forbrug over grænse (side 16) 
 

DONG Energy henviser til, at forbrug over grænse skal angives. I takt med at skabelongrænsen 
reduceres øges mængden af kunder, som temporært er over skabelongrænsen. Dette varer indtil 
kunden overgår til timeafregning eller det besluttes, at kunden fortsat skal være skabelonkunde. 
DONG Energy synes ikke, at det er meningsfuldt at vedligeholde sådanne oplysninger på kun-
deniveau, og DONG Energy vil anbefale, at der ikke indføres stamdata på dette punkt.  
 
Energinet.dk svar 
Stamdatafeltet "forbrug over grænse tilladt" er indført som en konsekvens af DataHub'ens over-
tagelse af beregningen af andelstal som beskrevet i forskrift H2 og som en måde at mindske 
netvirksomhedernes administration ved valideringen af andelstallene. Uden dette felt vil netvirk-
somhederne hver eneste måned blive anmodet om at verificere, at det ikke er en fejl, hvis et 
skabelonafregnet målepunkt har et forventet årsforbrug over den obligatoriske grænse. Feltet er 
således indført efter specifik anmodning fra netvirksomhedsrepræsentanterne ved udarbejdelsen 
af forskrift H2. Hvis branchens erfaringer viser behov for at ændre i denne beslutning, skal det 
vurderes i forbindelse med en senere version af DataHub'en. 

 
Generelt vedr. forskrift I 

 
Generelt 

Udvidelsen af stamdata 
 

DONG Energy har svært ved at se benefitten ved den markante udvidelse af stamdata. Ikke 
mindst i betragtning af, at netvirksomhederne ikke i dag registrerer alle disse data. 
En kunde, som er manuelt aflæst er f.eks. altid en skabelonkunde, og såvel aflæsningsfrekvens 
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og indsendelsesfrekvens findes ikke i dag som stamdata på kunden, men er givet indirekte ved 
andre markedsregler. Elmarkedet har eksistereret i mange år, og der har hidtil ikke været behov 
for disse detaljer, og DONG Energy vil foreslå, at kravene til redundante data reduceres.  
 

Energinet.dk svar 
Stamdata er defineret i samarbejde med branchen i forbindelse med forskriftens udarbejdelse. 
Det har været et hovedformål med DataHub'en at sikre lige adgang til data for koncernforbundne 
elleverandører og elleverandører, som ikke er koncernforbundet med den enkelte netvirksom-
hed. De stamdata, man er nået frem til, er de data, som er vurderet til at være tilstrækkelige og 
nødvendige for markedets og DataHub'ens funktionalitet. Dvs. for at sikre, at leverandørskift kan 
gennemføres korrekt og med den rigtige kunde, samtidigt med at data er tilstrækkeligt til, at 
elleverandøren kan give det bedste tilbud til kunderne.  
 
Endvidere er det også indarbejdet, at data som i dag indmeldes til Dansk Energi til statistiske 
formål, i stedet skal kunne genereres i DataHub'en. Endelig medfører DataHub'en centralisering 
af en række funktioner, som i dag udføres af hver enkelt netvirksomhed, hvilket stiller krav til 
ekstra udvekslinger af stamdata. 
 
Det er Energinet.dk's indtryk, at de stamdata, som er indført i DataHub'en, allerede eksisterer 
hos netvirksomhederne i dag. Forskellen er således, at data ikke i alle tilfælde er placeret i sam-
me interne it-system hos de enkelte netvirksomheder samt, at de i dag ikke bliver udvekslet 
med EDI-kommunikation.  
 
Introduktion af bl.a. fjernaflæste målere i en række netvirksomheders områder har medført en 
udvikling af elmarkedet - en udvikling, som forventes at fortsætte i fremtiden. Dette har medført 
et ønske fra elleverandørerne om at have informationer om kundens aflæsningstype (ikke kun 
aflæsningsform, men også frekvensen af indsendelsen af måledata til DataHub'en), således at 
elleverandøren har mulighed for at tilbyde produkter, som svarer til kundens aflæsningsform. 
Det er bl.a. sådanne ønsker, som kravene er fastsat til at opfylde, for dermed at understøtte 
markedets udvikling. 
 
 
 
Generelt 

Persondataloven 
 

DONG Energy er i tvivl om lovligheden ved at overføre dataene til først DataHub’en og efterføl-
gende leverandører. Jævnfør persondataloven skal indhentede personoplysninger netop bruges 
til det formål, som de er givet, og dette synes f.eks. ikke klart mht. fødselsdatoer og disponent-
navne, hvor formålet tilsyneladende udelukkende er at tilfredsstille behov hos leverandørerne. 
 

Energinet.dk svar 
DataHub'en har ikke til formål at videregive oplysninger fra netvirksomheder til elleverandører 
(eller omvendt) i videre omfang, end det i dag er tilfældet. Der er alene tale om indførelse af en 
ny kommunikationsform, hvor oplysninger ikke udveksles bilateralt men via DataHub'en. 
 
Elleverandører har ikke med DataHub'en en udvidet adgang til at indhente data, kravene til fx 
samtykke, som angivet i forskrift H1, er således uændret.  
 
I forhold til indmelding til DataHub'en og Energinet.dk's opbevaring af data, er det Energinet.dk's 
vurdering, at Energinet.dk er dataansvarlig for disse data i persondatalovens forstand. Dvs. at 
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netvirksomheder/elleverandører er dataansvarlige for persondata i egne systemer (herunder 
videregivelse). Energinet.dk er dataansvarlig for persondata i DataHub'en (herunder videregivel-
se), hvor videregivelse af data fra DataHub'en netop er beskrevet i Energinet.dk's markedsfor-
skrifter i henhold til gældende lovgivning. 

 
 

Generelt 

Eldistribution: Fødselsdatoer og CVR-numre 
 
DONG Energy anfører, at Eldistribution ikke indhenter fødselsdatoer og CVR-numre på kunder-
ne, og at de ikke vil have mulighed for at fremsende disse til datahubben.  
 
Energinet.dk svar 
Som angivet i forskrift I er det ikke et krav, at netvirksomheder angiver fødselsdato i DataHub'-
en. For CVR-numre, er det et krav, at netvirksomheden angiver dette i stamdata, hvis disponen-
ten har et og vil oplyse det. Idet CVR-numre skal anvendes til at give virksomheder adgang til 
overblik over alle sine målepunkter i DataHub'en, er det væsentligt at netvirksomheder angiver 
dette, hvis det er muligt. 

 
 

Generelt  

Kunde- og disponentnavne - rangordning 
 
DONG Energy skriver, at de har kunde- og disponentnavne, men rangordningen mellem navne-
ne er ikke veldefineret, og kunderne burde have valgfrihed mellem hvilke og hvor mange kon-
taktpersoner, de benytter i hvert selskab.  
 
Endvidere indeholder feltet med navneoplysninger kun 35 karakterer, hvilket er alt for lidt. Vi 
foreslår 80 karakterer i stedet, da tvungen afkortning af navne kan være en større fejlkilde. 
 

Energinet.dk svar 
Der er tale om en fortsættelse af nuværende regelsæt vedr. antal af disponenter, og dermed de 
registreringer, der allerede findes i aktørernes it-systemer. Hvis branchens erfaringer viser behov 
for at indføre flere disponenter, skal det vurderes i forbindelse med en senere version af Data-
Hub'en.  Det skal dog tilføjes, at der i Norge og Sverige kun er mulighed for at registrere 1 di-
sponent, så en fremtidig beslutning om en ændring af antallet af disponenter vil skulle bero på 
en vurdering af den forventede fremtidige harmoniserede nordiske løsning. 
 
Antallet af karakterer i disponentnavn er givet af EDIFACT-standarden. Det er således en konse-
kvens af styregruppens beslutning om i DataHub'en at gøre både XML og EDIFACT til mulige 
kommunikationsstandarder. Hvis feltet skal gøres længere, skal det således gøres i forbindelse 
med en beslutning om at vælge XML som eneste kommunikationsstandard. En sådan beslutning 
skal bero på en vurdering af, hvad den fremtidige nordiske løsning vil være samt om forudsæt-
ningerne for at gå bort fra EDIFACT er til stede.  
 
 
Generelt 

Ny metode vedr. nettoafregnede kunder 
 
DONG Energy skriver, at DataHub’en gennemtvinger en ny metode til registrering og fremsen-
delse af oplysninger på nettoafregnede kunder. Netselskaberne bruger andre metoder i dag, og 



Dok. 8634/12, Sag 10/3365  45/50 

DONG Energy vil anbefale, at DataHub’en i stedet modtager oplysningerne fra Stamdataregi-
stret, som er den naturlige kilde til disse oplysninger. DONG Energy synes, at det synes ulogisk 
at få informationen fra 70 netvirksomheder, når Energinet.dk’s eget stamdataregistre indeholder 
de korrekte data. 
 

Energinet.dk svar 
Det har været en vigtig forudsætning for udarbejdelsen af reglerne for DataHub'en, at netvirk-
somheder til stadighed har stamdataansvaret for alle målepunkter. En beslutning om at lade 
Energinet.dk opdatere dele af stamdata vil gå imod dette princip. 
 
Yderligere indeholder stamdataregisteret ikke oplysninger om nettoafregningsgrupper på for-
brugsmålepunkter - specifikt denne information er blevet efterspurgt af elleverandørerne. 
I forbindelse med DataHub'en er det besluttet i samarbejde med branchen, at DataHub'en skal 
overtage beregninger for af forbruget på visse typer nettoafregnede anlæg - beregninger som i 
dag udføres af hver enkelt netvirksomhed. Det er også til dette formål, at stamdata for nettoaf-
regningsgruppe er indført. 
 

 
 
Generelt  
Kundedialog gennem DataHub’en 
 

I styregruppen har der været fremlagt mulighed for web-baseret kundedialog i DataHub’en. 
DONG Energy konstaterer, at forholdet ikke fremgår af markedsforskrifterne, og at de derfor 
har meget svært ved at se hvilke krav eller funktionalitet, som Energinet.dk ønsker at implemen-
tere.  
 
Af materialet til styregruppemøde fremgår det, at kunderne via DataHub’en kan ledes hurtigt 
videre til aktørerne hjemmesider, og at der skal benyttes strukturerede meddelelser. Det er 
uklart for DONG Energy, hvad der menes med struktureret meddelelse og hvilke type af data, 
som der skal kunne behandles på denne måde.  
 
Kunderne har idag via DONG Energys nuværende Web-grænseflade mulighed for at æn-
dre/korrigere nogle udvalgte data. Såfremt data er valide bliver de automatisk gemt i deres da-
tabase. DONG Energy har med andre ord automatiske processer på flere områder, og de håber 
ikke, at DataHub’en tvinger dem til at overgå til manuelle og mere ressourcekrævende proces-
ser. 
 

Energinet.dk svar 
Kundeadgangen i DataHub'en er en funktionalitet, som skal give kunden et samlet overblik over 
stam- og måledata. Adgang til DataHub'en sker via elleverandørens hjemmeside, som en konse-
kvens af princippet om, at elleverandøren kommer i centrum for kunden. Da det dog fortsat er 
netvirksomheden, som har stamdataansvaret, kan kunden ikke direkte selv rette i stamdata via 
DataHub'en, men må kontakte netvirksomheden herom fx ved at gå via link til netvirksomhe-
dens hjemmeside eller ved udfyldelse af kontaktformular, som svarer til en e-mail.  
 
Kundeadgangen i DataHub'en stiller dermed ikke nye krav til netvirksomhedernes håndtering af 
kunderne udover det, som allerede følger af gældende regler og markedsforskrifter. 
 
Hvorvidt netvirksomhederne via egne hjemmesider giver mulighed for at korrigere udvalgte data 
ligger uden for DataHub'en. Kundeadgangen i DataHub'en er alene en ekstra oplysningsadgang. 
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Generelt 

Nem ID 
DONG Energy henviser til, at adgangen til brug af Nem ID er blevet indskrænket, så det kun er 
en person i hustanden, som kan logge på vha. Nem ID.  
 
Metodevalget påvirker selskabernes eget brug af Nem ID, og DONG Energy vil anbefale, at der 
ikke foretages denne indskrænkning af funktionalitet. Det bør således være op til kunderne og 
selskaberne at vælge omfanget af deres Nem ID-løsninger. 
 

Energinet.dk svar 
Som et sikkerhedshensyn er det indført, at en webaccesskode kun kan benyttes til at tilknyttes 
et enkelt Nem ID. Dette skal sikre, at en kundes data ikke hentes af uberettiget personer uden 
kundens vidende. Energinet.dk er i gang med at undersøge mulighederne for fleksibilitet inden 
for kundernes adgang til DataHub'en. Dette skal gøres under størst mulig hensyntagen til kun-
dernes sikkerhed for data. 

 
 
Generelt 

Engrosmodel 

DONG Energy bemærker, at der er ved at være konsensus om udvikling af en engrosmodel i 
elmarkedet, og hvor kundekontakten overgår til de kommercielle selskaber. DONG Energy vil 
anbefale, at der allerede ved første version af datahubben tages hensyn hertil, så der ikke intro-
duceres ting, der skal ændres et års tid efter. Det vil således være naturligt at lempe kravene til 
netselskaberne ang. verifikation af stamdata som gives af leverandøren samt at lempe kravene 
til formidling af stamdata, der kun skal bruges af leverandørerne. 
 

Energinet.dk svar 
Der ligger ikke i drøftelserne omkring en gros modellen intentioner om, at DataHub'ens idriftsæt-
telse skal udskydes indtil en sådan model i givet fald skulle træde i kraft. Den beslutning, som er 
truffet omkring indførelse af DataHub'en, skal derfor naturligvis gennemføres. 
Energinet.dk har generelt fokus på at forberede DataHub'en til fremtidige udviklinger af marke-
det(herunder fx også et fremtidigt nordisk detailmarked og indførelse af en 3. afregningsgrup-
pe), men DataHub'en skal naturligvis kunne håndtere det marked, som eksisterer når DataHub'-
en skal sættes i drift. 
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Revisionsoversigter 
 
Sammenfattende har høringssvarerne overordnet set givet anledning til følgende ændringer i mar-
kedsforskrifterne: 
 
Forskrift D1 

Kapitel nr. Tekst 

1 Ændret definition af andelstal, elleverandør, kunde, måleoperatør (tilføjet), skabelonafregning 

2 Fodnote 2 tilføjet 

4.1.2 Præciseret hvad netvirksomheder skal indsende af måledata til DataHub’en 

4.4.1 Første linje er ”elleverandører og netvirksomheder” ændret til ”aktører” 

4.4.2 Første pind under ”korrektioner” er blevet præciseret 

4.5.2 

10.1 
Formuleringen af bestemmelsen vedr. den 3 årige forældelsesfrist er blevet præciseret 

8 Sætning tilføjet til afsnit 8, pind 5 i det indledende afsnit ud fra høringsnotat d. 24.1.2012 

8.1.1 Sætninger tilføjet til afsnit 8.1.1, pind 3 og 4 ud fra høringsnotat af den 24.1.2012 

 
 
Forskrift F1 

Kapitel nr Tekst 

1 Ændret definition af kunde, måleoperatør,  

5.4 
Tidspunktet for hvornår aktører er forpligtiget til at have deres systemer åbnet er ændret fra kl 08:00 
-20:00 til kl. 08:00 til 17:00 

5.6.3 
Afsnit 5.6.3 er ændret ud fra høringsnotat den 24.1.2012, således at teksten er i overensstemmelse 
med forskrift D1. 

 
 
Forskrift H1 

Kapitel nr. Tekst 

1.14 Definition på kunde rettet. Fysisk i stedet for privat person. 

1.21 Definition på skabelonafregning er blevet præciseret 
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3.7 Sidste afsnit slettet efter høringssvar viste at det gav anledning til misforståelser 

4 Elleverandørens valgmuligheder ift. ændring af disponentnavn udvidet  

4.1 

Tekst om slutafregning i punkt 8 og Ad 8 præciseret  

Ad 3 præciseret således, at der er overensstemmelse med indledning i 4. 

Ad 4 præciseret  

Ad 5 præciseret  

4.1.1 
Tilbudsfase indsat som nyt punkt 1, for at sikre overensstemmelse med figur  

Tidsfrist for leverandørskift i nyt punkt 2 tilrettet, så overensstemmende med tekst i Ad 3. 

5.1.1 

Typen af aftale præciseret «aftale om levering af el» 

Punkt 5 i Proces for tilflytning meldt til elleverandør præciseret – metode for indgåelse af 
netbenyttelsesaftale 

5.1.2 

Punkt 4 i Proces for tilflytning meldt til netvirksomhed præciseret – metode for indgåelse af 
netbenyttelsesaftale 

Punkt 7 i Proces for tilflytning meldt til netvirksomhed præciseret, således at det er klart, at en eventuel 
aflæsning foretaget af en netvirksomhed ifm en tilflytning på et inaktivt målepunkt ikke vil blive 
anvendt til afregning, der der jo ikke er en kunde/elleverandør at afregne. 

5.2 

Punkt 1 vedr. Forudsætninger for fraflytning præciseret 

Forudsætninger for at foretage tilflytning præciseret – indsættelse af ejer skal ske ifølge 
netvirksomhedens metode herfor 

Sætning om defaultløsning for nyoprettede målepunkter flyttet op til øvrig defaultløsning.  

Rettelse af dato for fraflytning rettet, så overensstemmende med bilag 2 

6.1 
Punkt 3 i Proces for ophør af aftale præciseret, så overensstemmende med lignende formuleringer i 
forskriften 

8 
Henvisning til reglerne i forskrift H2 slettet, da dette er dækket af ovenstående tekst   

Figur 8 rettet, således at eventuelle ændringer i andelstal følger regler i forskrift H2 

8.1 

Nyt punkt 2 indsat, så overensstemmelse med figur 

Præcisering af punkt 3 

Tidligere punkt 3 slettet, jf. Ændring i figur 8 

I punkt 4 er netvirksomhedens ansvar for  at sikre aflæsning af målepunktet ved skift fra 
skabelonafregning til timeafregning 

9 Præcisering af forklaring på processen for afbrydelse indsat 

9.1 Nyt punkt 4 og 7 indsat, så overensstemmelse med figur 

10.1.1 Punkt 6 præcieret, så overensstemmende med ændring i 5.1.1 og 5.1.2 
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Bilag 1 

Rekonstruktion nævnt eksplicit som eksempel 

Præcisering af konsekvens ved konkurs indsat 

Præcisering af netvirksomhedens pligt ved anmeldelse af stamdataændring fra elleverandør 

Henvisning til Dansk Energis Energis medlemsinformation ” Juridiske forhold ved leverandørskift” indsat 

 
 
Forskrift H2 

 

Kapitel nr. Tekst 

1.14 Definition på kunde rettet. Fysisk i stedet for privat person. 

1.26 Definition på skabelonafregning er blevet præciseret 

3.2 
Præcisering af advisering af Energinet og annoncering til øvrige aktører ved ændring af den obligatoriske 
grænse for timeafregning. 

3.2.2 Anvendelse af ”korrigeret” historisk residualforbrug i stedet for ”justeret” 

4 
Ændring af offentliggørelse af fikserede og refikserede residualforbrug, da fikserede og refikserede 
residualforbrug pr prisområde ikke er relevant efter indførelse af DataHub’en. 

5.2.2 

Punkt 2 i procedure for opdatering af andelstal slettet, da dækket af punkt 1 og tidligere punkt 3 (nyt 
punkt 2) 

Præcisering af hvornår andelstal er endelige 

7 Præcisering af procedure ved behov for ekstraordinær slutafregning af kunden 

 
 
Forskrift I 

 

Kapitel nr. Tekst 

1.13 Definition på kunde rettet. Fysisk i stedet for privat person. 

1.17 Ny definition indsat "Måleoperatør". 

1.20 Definition på skabelonafregning er blevet præciseret 

3.1 Præcisering af muligheder for anmodning om stamdata 

4, 4.1.6, 4.3, 7, 8 
For at opretholde overensstemmelse med forretningsprocesser mv. er "tekniske målepunkter" rettet til 
"andre målepunkter". Desuden er "analysemålepunkter" rettet til "tekniske målepunkter". 

4.1.1 
Ansvarlig for MålepunktsID præciseret, så det fremgår at Energinet.dk er ansvarlig for "nogle VE-
målepunkter". 
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4.1.3 Tekst vedr. kontaktadresse præciseret, så ordet "kundeadresse" ikke længere fremgår 

4.1.3 
Beskrivelse af "vejnavn" præciseret, så der er overensstemmelse med forretningsprocesser mv. Således 
fremgår det, hvordan feltet skal angives, hvis vejnavn ikke er mulig at angive. 

4.2.5 
I eksemplet for aflæsningsfrekvens er værdien "andet" slettet og bemærkning slettet, da denne værdi 
ikke må anvendes for produktionsmålepunkter 

7 
Beskrivelse af enhed for måling udvidet med kVArh og tons.  

"Energi" slettet i beskrivelse af produkt for måling, da dækket af "aktiv energi" og "reaktiv energi" 

8 
X sat for nettoafregningsgrp. under ”stamdata for andre målepunkter” for at sikre overensstemmelse 
med 4.3.2. 

 
For ændringer af forskrift C1 henvises der til den reviderede forskrift C1, side 2. 
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Revisionsoversigt 

 

Kapitelnr. og tekst Revision 

4.1 Indførelse af ny gebyrstruktur, jf. forslag til harmonise-
ret balanceafregning i Norden 

Juli 2008 
MRP 

4.2 Indførelse af kreditforsikringer 

December 2010 
HEP 

6 Præcisering af vilkår for net- og transmissionsvirksom-
heders balanceansvar for nettab 

Juli 2008 
LEG 

Alle Redaktionelle rettelser 

Juli 2008 
LEG 

Alle Redaktionelle rettelser, herunder ny skabelon  

December 2010 
HEP 

Definitioner, 
3.1, 3.3, 4., 

8., 9. 

Præcisering af balanceansvar, Rettelser pga. DataHub, 
2012 

HSF/HEP 

 

Bilagsnr. og tekst Revision 

1 Aftalen justeret i overensstemmelse med revideret forskrift C1 

Juli 2008 
MRP 

1 Aftalen justeret i overensstemmelse med revideret forskrift C1 

December 2010 
HEP 

2 Redaktionelle rettelser 

December 2010 
GMA 

3 Redaktionelle rettelser 

Juli 2008 
LEG 

2 
3  
4 

Bilag 2 udgået og overgår til elektronisk 

Bilag 3 og 4 udgået  
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Læsevejledning 

 
Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedrørende vilkår for 

balanceansvar. 
 
Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og defini-

tioner, som anvendes i de efterfølgende kapitler.  
 
Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften.  

 
Kapitlerne 3 til 9 indeholder generelle og specifikke krav, som er gældende 

for balanceansvar og håndtering heraf i detailmarkedet for el. En oversigt over 
balanceansvarlige aktører, nødvendige opgaver til varetagelse af opgaver med 
balancemarkedet, godkendelse af balanceansvarlig aktør, skift af balancean-

svarlig aktør samt skift af elleverandør med inddragelse af procedurer relateret 
til Datahub, tidsfrister, opsigelse og hæftelsesforhold er ligeledes at finde i ka-
pitlerne.  

 

 

 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: 
 

Energinet.dk 
Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 
Tlf. 70 10 22 44 
 

Forskriften kan hentes på www.energinet.dk i hovedmenu "EL" og placeret 
under "Forskrifter", "Markedsforskrifter ".  
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1. Terminologi og definitioner 
Definitionerne i denne forskrift er så vidt muligt enslydende med definitioner i 
Elforsyningsloven, og den i branchen gængse opfattelse af begreberne. I tilfæl-
de af afvigelser fra Elforsyningsloven skyldes dette den gængse opfattelse eller 

praktiske hensyn i forhold til at kunne anvende definitionerne i markedsregler-
nes regulering af markedet..  

 

1.1 Aftagepligtig produktion 

Elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeværker mindre end 5 MW samt 

vedvarende energi (vindmøller samt forskellige former for biomasse, biogas og 

solceller), som Energinet.dk har pligt til at aftage til lovbestemte priser. 

 

1.2 Aktør 

Aktør er en fællesbetegnelse for de virksomheder, der agerer i elmarkedet - 

dvs. netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig og mægler. 

 

1.3 Aktørplan 

En aktørplan er den balanceansvarlige aktørs samling af handelsplaner 

(køb/salg af elektricitet i MWh pr. time), indsendt dagen før driftsdøgnet.  

 

1.4 Arbejdsdage 

Arbejdsdage som defineret i forskrift D1.  

 

1.5 Balanceansvar 

Ansvar for afvigelse mellem aktørplan og det faktiske forbrug/produktion på en 

række målepunkter. 

 

1.6 Balanceansvarlig aktør 

En aktør, der er godkendt af og har indgået aftale med Energinet.dk om vareta-

gelse af balanceansvar, jfr. bilag 1. 

 

1.7 Balancekraft 

Balancekraft er forskellen mellem aktørplan og faktisk driftstilstand. Udvekslin-

gen af balancekraft mellem aktører administreres af Energinet.dk (balanceaf-

regningen). 

 

1.8 DataHub'en 

En it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub'en håndterer måle-

data, stamdata, transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets 

aktører i Danmark.  

 

1.9 Disponent 

Se definition for "kunde". 

 

1.10 Elgrossist 

Elgrossist er en mellemhandler, der køber strøm fra markedsaktører og sælger 

strøm til (andre) markedsaktører. 
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1.11 Elleverandør 

En elhandler, der:  

1) har indgået standardaftale med Energinet.dk om optagelse som elleveran-

dør i DataHub'en. Og    

2) enten 

a) sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for måle-

punktet, eller  

b) køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for 

målepunktet. 

 

1.12 Elnet 

Det kollektive  elforsyningsnet, som defineret i Elforsyningsloven. 

 

1.13 Forbrugsbalanceansvarlig aktør 

En balanceansvarlig aktør, der har balanceansvaret for forbrug, herunder net-

tab, samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel. 

 

1.14 Forsyningspligtig elleverandør 

Anvendes om en elleverandør med bevilling, som har pligt til at forsyne kunder 

med elektricitet, der ikke gør brug af muligheden for valg af en anden elleve-

randør, eller hvis leveringsaftale med en anden elleverandør er ophørt.  

 

1.15 GSNR nr 

Et 18 cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som 

målepunkts ID.  

 

1.16 Handelsbalanceansvarlig aktør 

En balanceansvarlig aktør, der udelukkende varetager balanceansvar i relation 

til fysisk elhandel (en trader). 

 

1.17 Kunde 

Anvendes om den (eller de), der har ret til at disponere over målepunktet, og 

som dermed har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette målepunkt. 

Dvs. har ret til at foretage leverandørskift eller melde fraflytning på målepunk-

tet mv. En kunde kan enten være en juridisk person (f.eks. en virksomhed eller 

andet med et CVR nr.) eller fysisk person.  

 

1.18 Korrektionsafregning 

Korrektionsafregning korrigerer afregningen mellem Energinet.dk og de balan-

ceansvarlige markedsaktører (balanceafregningen) som følge af eventuelle må-

lefejl og aggregeringsfejl. Korrektionsafregning sker for en måned af gangen tre 

måneder efter ordinær balanceafregning. 

 

1.19 Kreditramme 

Kreditrammen er et udtryk for aktørens forventede, maksimale udestående i 

balanceafregningen overfor Energinet.dk ved normal afregningsfrekvens. 

 

1.20 Kreditforsikring 

En kreditforsikring er en forsikring, som virksomheder kan tegne i et forsik-

ringsselskab, og derigennem sikre tilgodehavender hos deres kunder. Energi-

net.dk har tegnet en kreditforsikring, som træder i kraft, hvis de balanceansvar-

lige aktører ikke kan betale som følge af konkurser el. lign. 
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1.21 Markedsaktør 

Markedsaktører er en udvidelse af aktører (se denne) og omfatter også elgros-

sister.  

 

1.22 Mægler 

En mægler er en aktør, der enten på elleverandørens vegne markedsfører elle-

verandørens produkter overfor kunder eller på kundens vegne afsøger kundens 

muligheder for indgåelse af aftaler med elleverandøren.  

 

1.23 Målepunkt 

Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elnettet, hvor elektrisk energi måles, 

beregnes som funktion af målinger eller estimeres og klassificeres som forbrug, 

produktion eller udveksling jf. forskrift D1. Et målepunkt er den mindste enhed i 

elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for en kunde, produ-

cent, elleverandør, balanceansvarlig eller netvirksomhed. 

 

1.24 Måleansvarlig 

Den måleansvarlige for et målepunkt er den netvirksomhed, i hvis område må-

lepunktet er placeret. 

 

1.25 Netområde 

Et fysisk sammenhængende elnet, der er afgrænset mod de tilstødende elnet 

med 15/60 målere og ejet af en og samme netvirksomhed, med bevilling til at 

drive elnet, jf. forskrift D1.  

 

1.26 Netvirksomhed 

Virksomhed med bevilling til at drive elnet. Netvirksomhed benyttes i markeds-

forskrifter både om en netvirksomhed og en transmissionsvirksomhed (som 

defineret i Elforsyningsloven). 

 

1.27 Produktionsbalanceansvarlig aktør 

En balanceansvarlig aktør, der har balanceansvaret for produktion samt hertil 

relaterede aftaler om fysisk elhandel. 

 

1.28 Skabelonafregning 

Skabelonafregning dækker afregning af alt ikke-timeafregnet forbrug i et net-

område, der fordeles efter en skabelon for netområdet jf. forskrift H2. Det om-

fatter fx målepunkter, der aflæses årligt af kunden og målepunkter, hvor time-

værdier hjemtages ugentligt af netvirksomheden uden at blive anvendt i balan-

ceafregningen. 

 

1.29 Skæringsdato 

Skæringsdato er den dato og tidspunkt, hvor et skifte (f.eks. et leverandørskift 

eller en flytning) skal finde sted. Tidspunktet er altid døgnets start (kl. 00.00) 

på den pågældende dato som beskrevet i forskrift F1.  

 

1.30 Timeafregning 

Timeafregning anvendes for alle målepunkter, hvor netvirksomheden dagligt 

hjemtager, validerer og distribuerer 15/60-værdier og disse anvendes i balan-

ceafregningen.  
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1.31 15/60 måling 

Fjernaflæst måling på kvarters eller timebasis, der indgår i balanceafregning. I 

Vestdanmark angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på 

timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis med undtagelse af produktion 

på nyere havvinmølleparker startende med Rødsand 2.  

 

1.32 15/60 værdi 

En måleværdi, der er fremkommet ved 15/60 måling.  
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2. Formål, anvendelsesområde og forvaltningsmæs-

sige bestemmelser 
 

2.1 Forskriftens formål, anvendelsesområde og hjemmel 

Forskriften er jf. § 7, stk. 1 og 2 samt § 8, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 891 

af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltrans-
missionsnettet mv. ("Systemansvarsbekendtgørelsen") udarbejdet efter drøftel-
ser med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder og har været i ekstern 

høring inden anmeldelse til Energitilsynet. 
 

Denne forskrift beskriver, hvorledes Energinet.dk har defineret vilkår for 

balanceansvar.  
 

Forskriftens bestemmelser sigter til at opretholde en sikker elforsyning, med 
mest hensigtsmæssige priser for elforbrugere i Danmark. En sikker forsyning 

har således tillige til formål at undgå eller reducere risikoen for, at manglende 
klarhed over balanceansvar for elproduktion eller elhandel fører til en forøgelse 
af elprisen. 

 
Forskriften henvender sig primært til dem, der allerede har, eller dem der øn-
sker at indgå aftale med Energinet.dk som balanceansvarlig aktør. Herudover 

henvender forskriften sig til alle, der som udgangspunkt kan være balancean-
svarlige aktører - det vil sige forsyningspligtige virksomheder, netvirksomheder, 

elproduktionsselskaber og elhandelsselskaber.  
 
Endeligt præciserer forskriften desuden hvilke oplysninger, der er nødvendige til 

varetagelsen af Energinet.dk's opgaver i relation til balanceansvar, jf. Elforsy-
ningsloven § 84, stk. 3, og som markedsaktørerne derfor har pligt til at medde-
le Energinet.dk efter anmodning.  

 
Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven, jf. Lovbe-

kendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer. 
 

2.2 Hjemmel 

Forskriften er udstedt med hjemmel i § 31, stk. 2 i Elforsyningsloven samt §§ 7, 
stk. 3 og 8, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systeman-

svarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. (Systeman-
svarsbekendtgørelsen). 
 

2.3 Klage  

Klager over forskriften kan indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 

2500 Valby. 
 

Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan lige-

ledes indbringes for Energitilsynet. 
 
Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i forskriften kan 

rettes til Energinet.dk. 
 

2.4 Ikrafttræden 

Nærværende forskrift træder i kraft den 1. marts 2013 og afløser: 
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- Forskrift C1: "Vilkår for balanceansvar", version 2 af december 2008. 
- Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar", version 3 af februar 2011. 

 
I tillæg til nærværende forskrift foreligger i bilag 1 "Aftale om balanceansvar". 

 
Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's 
kontaktperson for denne forskrift, som anført på Energinet.dk's hjemmeside 

www.energinet.dk.  
 
Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens §§ 73 

a, stk. 3 og 76, stk. 3, Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale trans-
missionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer 

mv., bek. nr. 1085 af 20. september 2010 §§ 1 og 3 samt Systemansvarsbe-
kendtgørelsens § 7, stk.2 og § 8, stk. 2. 
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3. Generelt om balanceansvar 
 

3.1 Balanceansvar 

Ved balanceansvar forstås, at man over for Energinet.dk er økonomisk ansvarlig 
og dermed afregnes for eventuelle ubalancer i produktion, forbrug og handel 
som defineret i Energinet.dk's forskrift C2. 

En balanceansvarlig aktør er dermed over for Energinet.dk økonomisk ansvarlig 
i forhold til omkostninger til køb af balancekraft eller regulerkraft, som Energi-

net.dk som systemansvarlig virksomhed skal foretage til opretholdelse af balan-
cen.  
 

For hvert målepunkt er der kun én elleverandør og kun én balanceansvarlig 
aktør. Den balanceansvarlige aktør er ansvarlig for afvigelser mellem indmeldte 

planer og det faktiske forbrug/produktion for de målepunkter, som denne er 
balanceansvarlig for.  
 

Til al produktion, forbrug og handel skal der være tilknyttet en balanceansvarlig 
aktør. I udgangspunktet er forbrugere, producenter og elhandlere selv balance-
ansvarlige for deres eget forbrug, produktion og elhandel.  

 
Markedsaktører, der ikke har indgået "Aftale om balanceansvar" med Energi-

net.dk og dermed ikke selv varetager balanceansvaret, har pligt til at overdrage 
deres balanceansvar til en godkendt balanceansvarlig aktør i henhold til aftale 
med denne.  

 
Den balanceansvarlige aktørs ansvar for ubalancer gælder, uanset hvor disse 
ubalancer opstår i den sammenhængende kæde af markedsaktører fra den ba-

lanceansvarlige aktør og frem til de målepunkter, som den balanceansvarlige 
aktør er balanceansvarlig for.  

 
Den balanceansvarlige aktørs ansvar over for Energinet.dk er dermed uaf-
hængig af den balanceansvarlige aktørs kommercielle aftaler med forskellige 

markedsaktører. Fx aftaler mellem den balanceansvarlige aktør og markedsak-
tører, og deres indbyrdes økonomiske risiko og ansvar overfor eventuelle slut-
kunder, som den balanceansvarlige aktør opfordres til at behandle i sine kom-

mercielle aftaler med markedsaktører.  
 

 

3.2 Oversigt over balanceansvarlige aktører 

Balanceansvaret varetages af balanceansvarlige aktører, dvs. aktører, der har 

en uopsagt "Aftale om balanceansvar" med Energinet.dk, jf. bilag 1. De balan-
ceansvarlige aktører i det danske elmarked fremgår af Energinet.dk's hjemme-

side www.energinet.dk. Disse aktører er jf. afsnit 5-7 nedenfor, opdelt i tre 
typer af balanceansvarlige aktører:  
- Produktionsbalanceansvarlige aktører 

- Forbrugsbalanceansvarlige aktører 
- Handelsbalanceansvarlige aktører 
 

Den balanceansvarlige aktør kan alene frigøre sig for ansvaret som balancean-
svarlig aktør i overensstemmelse med de vilkår, der fremgår af denne Forskrift 

C1 samt Aftale om Balanceansvar, jf. bilag 1, indgået med Energinet.dk.  
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Ændringer i balanceansvaret skal altid anmeldes efter tidsfrister og procedurer, 
som beskrevet i afsnit 8, Skift af balanceansvar.  

 
 

3.3 Nødvendige oplysninger til varetagelse af opgaver med balan-

cemarkedet 

 

Idet der til hvert målepunkt kun er én forbrugsbalanceansvarlig aktør, har den 
forbrugsbalanceansvarlige aktør pligt til at sikre, at stamdata og måledata for 

de relevante målepunkter, som er nødvendige for at kunne gennemføre et skift 
af forbrugsbalanceansvarlig aktør, til enhver tid kan meddeles Energinet.dk.  
  

 
Hvis en markedsaktør (hvorved forstås alle led i kæden mellem den forbrugsba-

lanceansvarlige aktør og frem til kunden) ikke opfylder sine forpligtelser, her-
under som følge af økonomiske forhold, fx rekonstruktion, betalingsstandsning 
eller konkurs, vil det kunne udløse et skift af leverandør og/eller balanceansvar-

lig aktør uden iagttagelse af de foreskrevne formalia, herunder varsler for skift 
af leverandør og/eller balanceansvarlig aktør, jf. punkt 8.2.2.1 nedenfor.  
 

Den balanceansvarlige aktør anbefales i alle sine underliggende aftaler at sikre, 
at den balanceansvarlige aktør er i stand til at opfylde den ovenfor nævnte op-

lysningsforpligtelse overfor Energinet.dk. Dette kan fx sikres ved enten til sta-
dighed selv at modtage og opbevare de nødvendige stamdata for de ansvarlige 
målepunkter, eller fx ved regulering af, at den balanceansvarlige aktørs aftale-

parter med et givent varsel på [maksimalt 6/12 timer] skal levere de nødvendi-
ge oplysninger til den balanceansvarlige aktør.  
  

 

4. Godkendelse af balanceansvarlig aktør 
For at kunne varetage balanceansvar skal aktøren indgå "Aftale om balancean-
svar" med Energinet.dk. Standardkontrakten er vedlagt som bilag 1.  

 
En aktør skal opfylde følgende krav for at blive godkendt som Balanceansvarlig 

Aktør: 
 

1. Aktøren skal være momsregistreret i Danmark eller i et andet EU-land. 

2. Aktøren skal - om nødvendigt - stille behørig sikkerhed for sine forplig-
telser, se afsnit 4.2. 

3. Aktøren skal have gennemført en af Energinet.dk godkendt test af sin 

kommunikation med Energinet.dk, jf. Energinet.dk's forskrift F1. 
4. Aktøren skal oplyse nødvendige stamdata til Energinet.dk elektronisk 

via formularen "Stamdata for Balanceansvarlige Aktører" på 
www.energinet.dk under hovedmenu "EL" og undermenu "Engrosmar-
ked". Samme formular bruges desuden ved ændringer i stamdata. 

5. Aktøren skal have indgået "Aftale om balanceansvar", jf. bilag 1. 
 
Aktøren skal kun indgå én aftale om balanceansvar med Energinet.dk uanset 

om aktøren er engageret i flere forretningsområder (forbrug, produktion, han-
del) og flere prisområder (Vestdanmark (DK1) og/eller Østdanmark (DK2)). 
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Før indgåelse af 'Aftale om balanceansvar' skal formularen 'Stamdata for Balan-
ceansvarlige Aktører' på hjemmesiden www.energinet.dk under hovedmenu 
"EL" og undermenu "Engrosmarked" udfyldes og sendes  På baggrund af disse 

oplysninger udarbejder Energinet.dk "Aftale om balanceansvar", som fremsen-
des til den Balanceansvarlige aktørs underskrift. 

 
Aktøren må påregne, at der vil gå fem arbejdsdage fra ovenstående er på plads 
til den Balanceansvarlige aktør kan begynde at handle. 

 

4.1 Gebyrer 

Balanceansvarlige Aktører skal betale følgende gebyrer til Energinet.dk: 
 

1) Et månedligt gebyr, som p.t. udgør 1.500 DKK/måned (2011). 

2) Et gebyr pr. købt eller solgt balancekraft vedrørende forbrug og han-
del, som p.t. udgør 1 DKK/MWh (2011). 

3) Et gebyr på faktisk produktion, som p.t. udgør 0,33 DKK/MWh (2011). 

4) Et gebyr på faktisk forbrug, som p.t. udgør 0,77 DKK/MWh (2011). 
  

Med faktisk produktion/forbrug menes de målte eller estimerede værdier, der 
anvendes i balanceafregningen. De endelige gebyrer i nr. 2)-4) opgøres således 
ved korrektionsafregningen tre måneder efter ordinær balanceafregning. 

 
Gebyrsatserne justeres årligt pr. 1. januar, og aktuelle værdier kan til enhver 
tid findes på Energinet.dk’s hjemmeside www.energinet.dk. Gebyrsatserne for 

det efterfølgende år vil blive meddelt på Energinet.dks hjemmeside senest 3 
måneder før den 1. januar i det pågældende år. 

 

4.2 Sikkerhedsstillelse 

Energinet.dk anvender som udgangspunkt kreditforsikringer - dvs. normalt vil 

aktøren ikke skulle stille sikkerhed over for Energinet.dk.  
 

Princippet ved forsikringsselskabets tildeling af kreditforsikring over for den 
enkelte aktør er beskrevet i afsnit 4.2.1. 
 

Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kredit-
ramme, vil Energinet.dk om nødvendigt anmode aktøren om at stille en anfor-
dringsgaranti, der modsvarer den manglende kreditramme, jf. afsnit 4.2.2. 

 

4.2.1 Kreditforsikring 

Det generelle princip for forsikringsselskabernes tildeling af kreditrammer til de 
enkelte aktører er en objektiv vurdering af aktørens kreditværdighed ud fra 
gennemsigtige og ikke diskriminerende principper.  

 
Vurderingen af aktørens kreditværdighed foretages ud fra et pointsystem, som 

er baseret på en analyse af følgende kriterier: 
 
1. Udviklingen i virksomhedens drift. 

2. Udviklingen i virksomhedens likviditet. 
3. Udvikling i virksomhedens soliditet. 
4. Virksomhedens koncernstruktur og kapitalforhold. 

5. Virksomhedens ejerkreds. 
6. Virksomhedens forretningsgrundlag. 
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7. Betalingserfaringer med virksomheden. 
8. Udviklingen i virksomhedens hjemland. 
 

- Ad 1) Forholdet fokuserer på virksomhedens historiske og aktuelle evne til at 
generere positive resultater. 

 
- Ad 2) Forholdet fokuserer på virksomhedens finansielle beredskab, herunder 

om virksomheden genererer fornødent cashflow til at honorere sine fremtidi-

ge forpligtelser.  
 
- Ad 3) Forholdet fokuserer på finansieringen af virksomhedens aktiviteter, 

størrelsen af virksomhedens gearing og dermed ejernes egen eksponering.  
 

- Ad 4) Forholdet fokuserer på selskabsform, hæftelsesforhold samt øvrige 
selskaber i koncernen, herunder performance af datter- søster og modersel-
skaber. 

 
- Ad 5) Forholdet fokuserer på ejerens historik og tidligere ejerforhold. 
 

- Ad 6) Forholdet fokuserer på en analyse af aktørens fremtidige muligheder 
for at skabe/fastholde en sund forretning.  

 
- Ad 7) Forholdet fokuserer på erfaringer med virksomhedens evne til at indfri 

dets forpligtelser på det aftalte tidspunkt. 

 
- Ad 8) Forholdet fokuserer på den samfundsmæssige udvikling i virksomhe-

dens hjemland, som kunne have indflydelse på ovenstående forhold, herun-
der bl.a. politiske og økonomiske forhold. 

 

Forsikringsselskabet tildeler de enkelte kriterier point fra 0-10, hvor 10 er 
bedst.  
 

- 0-31 point - ingen kreditforsikring. 
- 32-55 point - delvis kreditforsikring. 

- 56-80 point - fuld kreditforsikring. 
 
Dog tildeles ingen kredit, hvis der på ét af de otte kriterier scores 2 eller derun-

der. 
 
Pointtildelingen foretages som udgangspunkt på baggrund af offentligt tilgæn-

geligt regnskabs- og informationsmateriale, men kan i særlige komplekse til-
fælde kræve, at forsikringsselskabet retter henvendelse til Energinet.dk med 

henblik på indhentning af yderligere oplysninger omkring aktøren. 
 
Den fastsatte kreditramme kan ændres med en måneds varsel, såfremt forsik-

ringsselskabet vurderer, at der er sket væsentlige forandringer i kreditvurderin-
gens kriterier, som ændrer aktørens kreditværdighed.  
 

I tilfælde af forsikringsselskabets afslag eller nedregulering af kreditrammen er 
forsikringsselskabet overfor Energinet.dk forpligtet til at udarbejde en doku-

menteret begrundelse for afslaget/nedreguleringen. 
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Nye, balanceansvarlige aktører 

For nye balanceansvarlige aktører gælder særlige introduktionsvilkår. Såfremt 
aktøren har en Dun & Bradstreet (D&B) rating på mindst A (1A international), 

tildeler forsikringsselskabet den nye aktør en kreditramme på op til DKK 7,5 
mio., dog maksimalt den af D&B anbefalede maksimale kredit. 

 
Forsikringsselskabet kan tilbagekalde den tildelte kreditramme med en måneds 
varsel med baggrund i de generelle kredittildelingskriterier, beskrevet i afsnit 

4.2.1. 
 

4.2.2 Bestemmelse af kreditramme 

Kreditrammen er et udtryk for aktørens forventede, maksimale udestående 
overfor Energinet.dk ved normal afregningsfrekvens. Den samlede kreditramme 

for en balanceansvarlig aktør fastsættes som summen af kreditrammer forbun-
det med aktiviteter i de forskellige forretningsområder og prisområder.  
 

Bestemmelsen af kreditrammen for de forskellige forretningsområder og pris-
områder er gengivet herunder.  

 
Handelsbalanceansvarlige aktørers kreditramme er af Energinet.dk fastsat til 
DKK 2.000.000 dækkende aktiviteter i både DK1 og DK2.  

 
Forbrugsbalanceansvarlige aktørers kreditramme beregnes som 5 % af den 
forudgående måneds forbrug i DK1 og DK2 multipliceret med forward prisen for 

henholdsvis DK1 og DK2 for det indeværende år, som fastlagt af Nord Pool på 
sidste handelsdag i november måned året forud, dog minimum DKK 2.000.000 

på landsbasis. 
 

Produktionsbalanceansvarlige aktørers kreditramme fastsættes af Energinet.dk 

ud fra nedenstående beregnede mængder i DK1 og DK2 multipliceret med for-
ward prisen for henholdsvis DK1 og DK2 for det indeværende år, som fastlagt af 
Nord Pool på sidste handelsdag i november måned året forud, dog minimum 

DKK 2.000.000 på landsbasis. 
  

- Centrale værker: 0,01 * månedsproduktion. 
- Decentrale værker: 0,05 * månedsproduktion. 
- Vindmøller: 0,2 * månedsproduktion. 

 
Disse procentsatser er beregnet af Energinet.dk på baggrund af historiske tal 

for afvigelser mellem planlagt og målt produktion. 
 
Ovennævnte kreditrammer for produktion og forbrug er standardbeløb, som 

Energinet.dk kan ændre, såfremt de i en længere periode ikke er tilstrækkelige 
til at dække aktørens udestående hos Energinet.dk ved normal afregningsfre-
kvens. I denne situation anvendes i første omgang hurtigere - evt. daglig - af-

regning, jf. Energinet.dk's forskrift C2. 
 

Ved opsigelse af "Aftale om balanceansvar" frigives eventuel sikkerhedsstillelse. 
Frigivelse sker senest tre måneder efter opsigelse, jf. tidsfristen for korrektions-
afregning i Energinet.dk's forskrift D1. 
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5. Balanceansvar for produktion 
Til enhver elproduktion skal der være tilknyttet en Balanceansvarlig aktør for 
produktion - en produktionsbalanceansvarlig aktør (PBA). 
 

Producenter af elektricitet er som udgangspunkt selv balanceansvarlige for pro-
duktion på egne værker og har pligt til at placere balanceansvaret hos en PBA, 
hvis de ikke selv ønsker at varetage balanceansvaret. I praksis overdrager min-

dre producenter normalt denne forpligtelse til deres "elleverandør" (køber af 
produktionen). 

 
For aftagepligtig produktion er Energinet.dk altid såvel elleverandør som PBA. 
 

Produktion opgøres pr. målepunkt som nærmere beskrevet i Energinet.dk's 
forskrift D1.  
For nettoafregnede egenproducenter gælder i visse tilfælde særlige regler. Dis-

se regler er nærmere omtalt i Energinet.dk's "Retningslinjer for nettoafregning 
af egenproducenter".   

 
 

6. Balanceansvar for forbrug 
Til ethvert forbrug, herunder også nettab, skal der være tilknyttet en balance-

ansvarlig aktør for forbrug - en Forbrugsbalanceansvarlig aktør (FBA). Netvirk-
somhederne er som udgangspunkt balanceansvarlige for nettabet i eget net, 
medmindre det er stillet til rådighed for andre. 

 
Forbrug opgøres pr. målepunkt som nærmere beskrevet i Energinet.dk's for-
skrift D1. Beregning af nettab, definition af målepunkt samt regler vedrørende 

skabelonafregning mv. er beskrevet i Energinet.dk's forskrift H2. 
 

Kunder er som udgangspunkt balanceansvarlige for eget forbrug og har pligt til 
at placere balanceansvaret hos en balanceansvarlig aktør. I praksis overdrager 
kunden denne forpligtelse til sin elleverandør, og det er således elleverandørens 

ansvar at sikre, at balanceansvaret for kundens målepunkter er placeret hos en 
balanceansvarlig aktør.  
 

Den balanceansvarlige aktør, som indgår aftale om varetagelse af balancean-
svaret for en given elleverandør, er herefter ansvarlig for forbrugsbalance for 

disse målepunkter.  
 
 

7. Balanceansvar for handel 
Balanceansvarlige aktører for produktion og/eller forbrug kan også handle fysisk 
med el ud over den handel, der direkte kan henføres til aktørens forbrug eller 
produktion. Aktørerne er selv balanceansvarlige for den handel. 

 
Hvis en aktør ikke ønsker at være balanceansvarlig for forbrug eller produktion, 
men alligevel ønsker at handle med el (som trader) og ønsker at være balance-

ansvarlig aktør direkte over for Energinet.dk, er det muligt at blive godkendt 
som balanceansvarlig aktør for handel - en Handelsbalanceansvarlig Aktør 

(HBA). 
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Handelsbalanceansvarlige aktører er balanceansvarlige aktører for egne handler 
med øvrige markedsaktører. 
 

 

8. Skift af balanceansvar 
Balanceansvar kan overdrages til andre balanceansvarlige aktører, idet de 
ovennævnte begrænsninger på opdeling af balanceansvaret samt regler i nær-

værende forskrift skal overholdes.  
  

Nedenfor er beskrevet den balanceansvarlige aktørs mulighed for aftalemæssigt 
at overdrage balanceansvaret til en anden balanceansvarlig aktør, jf. afsnit 8.1. 
I afsnit 8.2 er beskrevet øvrige muligheder for at skifte balanceansvarlig aktør, 

henholdsvis ved: 
- Skift af produktionsbalanceansvar, jf. 8.2.1 
- Skift af forbrugsbalanceansvar, jf. 8.2.2  

 

8.1 Den balanceansvarlige aktørs overdragelse af balancean-

svarsaftalen 

Da en balanceansvarlig aktør er økonomisk ansvarlig for eventuelle ubalancer 
overfor Energinet.dk, kan en balanceansvarlig aktør alene overdrage sin balan-

ceansvarsaftale med Energinet.dk til andre balanceansvarlige aktører, med for-
udgående skriftligt samtykke fra Energinet.dk. 

 

8.2 Skift af balanceansvarlig aktør 

Skift af balanceansvar foretages af elleverandøren ved anmeldelse til DataHub'-

en i overensstemmelse med procedurer og formalia som foreskrevet nedenfor 
afsnit 8.2.1-8.2.2. 

 
Den balanceansvarlige aktørs identitet er i DataHub'en kun synlig for elleve-
randøren. På samme vis er det udelukkende elleverandøren, som kan se de 

fulde stamdatasæt for de kunder, elleverandøren håndterer. Den balancean-
svarlige aktør har ikke adgang via DataHub'en til stamdata for de målepunkter, 
den balanceansvarlige har balanceansvaret for, men kan ved konkret behov 

anmode Energinet.dk om udtræk heraf til udlevering.  
 

Ved ethvert skift af balanceansvarlig aktør, uanset årsagen hertil, hæfter den 
tidligere balanceansvarlige aktør for ubalancer overfor Energinet.dk, og skal 
friholde Energinet.dk for omkostningerne forbundet hermed, indtil det tids-

punkt, hvor der er indtrådt en ny balanceansvarlig aktør overfor Energinet.dk.  
 

Hæftelse overfor Energinet.dk indtil en ny balanceansvarlig aktør er indtrådt 
gælder uanset, om skiftet er forårsaget af en markedsaktør, som ikke er balan-
ceansvarlig aktør overfor Energinet.dk og uanset overholdelse af normale vars-

ler,  
 

8.2.1 Skift af Produktionsbalanceansvar 

En elleverandør for et produktionsanlæg kan efter indgåelse af aftale med en 
godkendt produktionsbalanceansvarlig aktør skifte produktionsbalanceansvarlig 

aktør med 10 arbejdsdages varsel til en vilkårlig dag.  
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Skift af produktionsbalanceansvar gennemføres direkte via DataHub'ens 
webportal for alle eller udvalgte af de vindmøller eller værker, som elleverand-
øren håndterer pr. netområde.  

 
Der kan kun foretages skift af produktionsbalanceansvar for de produktionsmå-

lepunkter, som findes i DataHub'en. Det vil sige, hvis en klynge/park har én 
fælles afregningsmåling, foretages skift af balanceansvarlig aktør for hele klyn-
gen/parken.  

 
Ved anmeldelse af skift af elleverandør for produktionsanlæg angives den nye 
balanceansvarlig aktør fra og med anmeldelsestidspunktet.  

 
 

8.2.2 Skift af forbrugsbalanceansvar 

Skift af forbrugsbalanceansvar kan foranlediges af to årsager: 
1. Elleverandøren ønsker at skifte forbrugsbalanceansvarlig for en eller flere 

netområder efter indgåelse af aftale med ny forbrugsbalanceansvarlig aktør. 
2. Ophør af balanceansvarsaftalen på grund af opsigelse eller misligholdelse.  

 
Ophør eller misligholdelse i aftaleled som ikke omfatter den forbrugsbalancean-
svarlige aktør, men fx i underliggende aftaleled mellem en elgrossist og elleve-

randør eller mellem en elgrossist og en balanceansvarlig aktør medfører ikke 
automatisk ubalancer for den balanceansvarlige aktør eller misligholdelse af 
balanceansvarsaftalen med Energinet.dk, og er derfor ikke omfatter af denne 

forskrift C1.  
 

Den forbrugsbalanceansvarlige aktør - og eventuelle efterfølgende aktører, som 
måtte være led i aftalekæden frem til elleverandøren - opfordres til aftalemæs-
sigt at sikre nødvendig og relevant mulighed for skift af forbrugsbalanceansvar 

for de enkelte elleverandørers målepunkter, da: 
- misligholdelse i ethvert af de underliggende aftaleled, kan medføre risiko for 

ubalancer for forbrug, og 

- den forbrugsbalanceansvarlige aktør hæfter økonomisk for overfor Energi-
net.dk for alle ubalancer indtil der er foretaget skift af forbrugsbalanceansva-

ret. 
 

8.2.2.1 Elleverandørens skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør 

Elleverandøren kan efter indgåelse af aftale om varetagelse af balanceansvar 
med en godkendt forbrugsbalanceansvarlig aktør foretage skift af forbrugsba-

lanceansvarlig aktør med minimum 10 arbejdsdages varsel til en vilkårlig dag.  
 
Skift af forbrugsbalanceansvar gennemføres af elleverandøren direkte i Data-

Hub'ens webportal, hvor der pr. netområde kan laves skift på alle nuværende 
og fremtidige målepunkter, som elleverandøren leverer til.  
 

Kunden skal ikke oplyses om skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør og sådan 
skift kræver ikke måleraflæsning hos kunden.  
 
Hvis en elleverandørs aftale med en forbrugsbalanceansvarlig aktør ophører, og 

elleverandøren ikke er i stand til at indgå aftale med en ny forbrugsbalancean-
svarlig aktør er det elleverandørens ansvar, at anmelde "Ophør af aftale" i hen-
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hold til Energinet.dk's forskrift H1, afsnit 6, og under iagttagelse af reglerne 
herfor.   
 

Efter anmeldelsen af skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør meldes fremtidige 
leverandørskift, med ikrafttrædelse efter skæringsdatoen for skift af forbrugsba-

lanceansvarlig aktør ind med den nye forbrugsbalanceansvarlige aktørs identi-
tet. 
 

Den forbrugsbalanceansvarlige aktør kan ikke anvende DataHub'ens webportal 
og foretage skift af forbrugsbalanceansvar. Hvorvidt den forbrugsbalancean-
svarlige aktør kan bede om/kræve, at elleverandøren foretager skift af for-

brugsbalanceansvarlig aktør, fx ved misligholdelse af underliggende aftaler, er 
afhængig af, hvordan dette er reguleret i den forbrugsbalanceansvarlige aktørs 

kommercielle aftaler.   

Den forbrugsbalanceansvarlige aktør - og eventuelle efterfølgende aktører, som 
er led i aftalekæden frem til elleverandøren - opfordres således til aftalemæssigt 

at sikre nødvendig og relevant mulighed for skift af forbrugsbalanceansvar i 
tilfælde af behov herfor. Ved aftalemæssigt at regulere, at elleverandøren under 
de aftalte omstændigheder forpligtes til at foretage skift af forbrugsbalancean-

svarlig aktør i henhold til det ovenfor anførte varsel.  
  

8.2.2.2 Skift af forbrugsbalanceansvar ved ophør af Balanceansvarsaf-

talen 

 

Ophør af Balanceansvarsaftalen pga. opsigelse 

Hvis den forbrugsbalanceansvarlige aktør eller Energinet.dk opsiger balancean-

svarsaftalen med det varsel som er anført i balanceansvarsaftalen er den for-
brugsbalanceansvarlige aktør forpligtet til at orientere de elleverandører, som 
denne er forbrugsbalanceansvarlig for, om opsigelsen og dens konsekvenser.  

 
Elleverandøren har herefter mulighed for indtil 10 arbejdsdage før ophøret af 
balanceansvarsaftalen at foretage skift af forbrugsbalanceansvar aktør efter 

reglerne i afsnit 8.2.2.1.   
 

Såfremt elleverandøren ikke har anmeldt skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør 
inden for denne tidsfrist, iværksætter Energinet.dk 9 arbejdsdage før ophøret af 
balanceansvarsaftalen overførsel af elleverandørens kunder til de relevante 

forsyningspligtige elleverandører pr. netområde på alle nuværende og fremtidi-
ge målepunkter, som den opsagte forbrugsbalanceansvarlige er registreret som 
forbrugsbalanceansvarlig for.  

 
Ophør af Balanceansvarsaftalen pga. væsentlig misligholdelse 

Energinet.dk kan ved væsentlig misligholdelse hæve balanceansvarsaftalen med 
en forbrugsbalanceansvarlig aktør, som anført i balanceansvarsaftalen.  
 

Væsentlig misligholdelse foreligger, hvis den forbrugsbalanceansvarlige aktør 
groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkårene i balanceansvarsaftalen eller 
reglerne i denne forskrift C1 i øvrigt. Dette omfatter fx tilsidesættelse af krav 

om: 
- Økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse. 
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- Krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af rele-
vans for balanceansvaret. 

- Forhold i øvrigt i forskrift C1, som hindrer bedst mulig konkurrence for pro-

duktion og handel med elektricitet.   
 

I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHub'ens 
webportal, mens bjælkerne angiver anden kommunikation for eksempel pr. 
brev eller e-mail. 

 

Væsentlig misligholdelse
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Figur 1 Væsentlig misligholdelse af balanceansvarsaftalen 

Proces for gennemførelse af ophør ifm. væsentlig misligholdelse af balancean-

svarsaftalen 

 

1. I tilfælde af væsentlig misligholdelse fremsender Energinet.dk skriftlig med-
delelse om, at balanceansvarsaftalen vil blive ophævet, såfremt den væ-
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sentlige misligholdelse ikke er bragt til ophør indenfor et fastsat rimeligt 
varsel.  

2. Foreligger den væsentlige misligholdelse således efter udløbet af dette var-

sel, fremsender Energinet.dk skriftlig meddelelse om, at balanceansvarsaf-
talen er ophævet. 

3. Aktøren fratages herved balanceansvaret, og Energinet.dk varetager for-
brugsbalanceansvaret indtil skift af forbrugsbalanceansvar er gennemført af 
Energinet.dk.  

4. Ved ophævelse af balanceansvarsaftalen er det nødvendigt at foretage 
overførsel af de målepunkter, som den forbrugsbalanceansvarlige aktør er 
ansvarlig for efter denne forskrift til den forsyningspligtige elleverandør på 

alle nuværende og fremtidige målepunkter, som den forbrugsbalancean-
svarlige er registreret som balanceansvarlig for. Skift til forsyningspligtige 

elleverandør foretages i tilfælde af ophævelse pga. misligholdelse med 3 ar-
bejdsdages varsel.  

5. DataHub'en giver besked om leverancestart til den forsyningspligtige elleve-

randør pr målepunkt, som den forbrugsbalanceansvarlige er registreret som 
balanceansvarlig for. Desuden sendes stamdatameddelelse pr målepunkt. 

6. Den forsyningspligtige elleverandør informerer slutkunden om skift af elle-

verandør og årsagen til dette.  
7. For skabelonafregnede målepunkter anmoder DataHub'en netvirksomheden 

om at foretage aflæsning af kunden, og netvirksomheden indsender for-
brugsopgørelse til DataHub'en efter proceduren for opgørelse af elforbrug i 
forskrift D1. 

8. Forbrugsopgørelsen sendes til den hidtidige elleverandør, som foretager 
slutopgørelsen med kunden. 

 
 

9. Skift af leverandør m.v 
 
Skift af elleverandør, flytning, tilknytning af elleverandør og balanceansvarlig 

for nye målepunkter samt ophør af aftale mellem leverandør og kunde kan ske 
på alle forbrugs- og produktionsmålepunkter. I de følgende afsnit er angivet 

reglerne for dette. 
 

9.1 Skift af leverandør mv. for forbrugsmålepunkter 

 
Regler for skift af elleverandør for forbrugsmålepunkter mv. er angivet i forskrift 

H1.  
 

9.2 Skift af leverandør mv. for produktionsmålepunkter 

9.2.1 Skift af leverandør for produktionsmålepunkter 

Til enhver elproduktion (vindmølle eller værk) skal der være tilknyttet en elleve-

randør - altså en køber af elproduktionen. Skift af elleverandør for produktions-
anlæg gennemføres på det GSRN-nummer, som er knyttet til vindmøllen eller 
værket i DataHub'en. 

 
Der skelnes mellem 2 typer af skift af elleverandør: 

1. Skift af elleverandør for møller/værker, der er på markedsvilkår og ved 
skiftet forbliver på markedsvilkår. 

2. Skift af leverandør, hvilket medfører skift ud eller ind af aftagepligten. 

 



   23/30 

Ad 1) 
Leverandørskift for elproduktion skal anmeldes til DataHub'en uden ophold efter 
kontraktens indgåelse og med minimum 10 arbejdsdages varsel dog tidligst 10 

år før skæringsdatoen for leverandørskiftet. Overholdes gældende tidsfrister, 
kan der skiftes leverandør hver dag. Et leverandørskift kan annulleres frem til 4 

arbejdsdage før gennemførsel. 
 
Ad 2) 

Ved skift af leverandør ud eller ind i aftagepligten foretages skiftet altid ved 
indsendelse af standardblanket til Energinet.dk. Tidsfristerne for anmeldelse af 
skift, som angivet i lovgivningen, er afhængig af anlæggets type, og er gengivet 

i vejledningen til standardblanketten. Standardblanketten kan findes på Energi-
net.dk's hjemmeside, www.energinet.dk. 

 
For helt nye anlæg kan anmeldelse af leverandørforhold gennemføres til en 
vilkårlig dato i måneden, senest 3 arbejdsdage før ønsket ikrafttræden.  
 

Ved it-systemsvigt mv. hos elleverandøren kan DataHub'ens webportal anven-
des. 
 

9.2.2 Regler ved skift af elleverandør for elproduktionsanlæg     

Et skift af leverandør for produktionsanlæg kan opdeles i følgende processer: 

 
1. Tilbudsfasen: Drøftelse mellem anlægsejer og ny elleverandør om indgåelse 

af kontrakt. I nogle tilfælde er leverandørforholdet fastlagt i lovgivningen. 

2. Indgåelse af aftale: Ny elleverandør indgår aftale om leverance med an-
lægsejeren. 

3. Anmeldelse: EDI-meddelelse til DataHub'en om skift af elleverandør for 
produktionsanlæg fra ny elleverandør.  

4. Godkendelse: DataHub'en godkender eller afviser leverandørskift. 

5. Eventuel annullering: Den ny elleverandør har mulighed for at annullere et 
leverandørskift frem til 4 arbejdsdage før leverancestart. 

6. Information til den hidtidige elleverandør: Umiddelbart efter annulleringsfri-

stens udløb tilgår information om leverandørskiftet den hidtidige elleveran-
dør.  

7. Skifteopgørelse: DataHub'en rekvirerer aflæsning/opgørelse af vindmøllens 
eller værkets produktion til slutafregning mv., som sendes til den hidtidige 
elleverandør. 

 
Ad 1) Tilbudsfasen 

I tilbudsfasen drøftes det eventuelle kundeforhold mellem en elleverandør og 

anlægsejeren. Elleverandøren kan, med anlægsejerens accept, i DataHub'en få 
oplysning om vindmøllens eller værkets historiske elproduktion, samt om det er 

muligt at anmelde leverandørskift på målepunktet via DataHub'en. Anlægseje-
ren kan endvidere give informationer om vindmøllens eller værkets stamdata 
ved opslag på Energinet.dk's selvbetjeningsportal. 

 

Ad 2) Indgåelse af aftale 

Det forudsættes, at der foreligger en skriftlig eller elektronisk aftale med an-

lægsejeren.  
 

Ad 3) Anmeldelse 
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Den nye elleverandør skal anmelde leverandørskiftet til DataHub'en med en 
EDI-meddelelse (eventuelt via webportalen). Anmeldelse af leverandørskift skal 
ske minimum 10 arbejdsdage og maksimum 10 år før leverancestart.  

 
Ad 4) Godkendelse  

DataHub'en efterkommer altid en rettidig og korrekt anmodning om skift af 
elleverandør for produktionsanlæg. Godkendelsen sker efter først-til-mølle prin-
cippet, det vil sige den elleverandør, som først anmoder om leverandørskift til 

en given skæringsdato, vil blive anlægsejerens nye elleverandør fra denne dato. 
Alle efterfølgende anmodninger om leverandørskift til samme dato afvises. 
 

DataHub'en sender godkendelse/afslag på anmodning om leverandørskift til den 
nye elleverandør senest 1 time efter modtagelse af anmeldelse.  

 
Ad 5) Eventuel annullering 

Den nye elleverandør har mulighed for at annullere et leverandørskift frem til 4 

arbejdsdage før leverancestart. Dette kan for eksempel skyldes, at elleverand-
øren eller anlægsejeren opdager, at skiftet er fejlagtigt. 
 

DataHub'en sender bekræftelse på annullering til den nye elleverandør senest 1 
time efter anmodning om annullering. 

 
Ad 6) Information til den hidtidige elleverandør 

Umiddelbart efter annulleringsfristens udløb, sender DataHub'en stop-

meddelelse til den hidtidige elleverandør.  
 

Ad 7) Skifteopgørelse 

Den hidtidige elleverandør modtager den opgjorte elproduktion siden sidste 
opgørelse fra DataHub'en senest 1 time efter meddelelse om stop.  

 

9.2.3 Placering af leverandør- og balanceansvar for nye elproduktionsan-

læg 

Oprettelse af et nyt målepunkt initieres ved, at elinstallatøren elektronisk frem-
sender en anmeldelse af et nyt målepunkt til netvirksomheden.  

 
Anlægsejeren indgår aftale med en elinstallatør om tilslutning af et nyt produk-
tionsmålepunkt til elnettet. Elinstallatøren fremsender elektronisk en tilmelding 

på vegne af anlægsejer til netvirksomheden (elektronisk, men ikke EDI format). 
Det er en forudsætning, at elinstallatøren har anmeldt målepunktet i god tid og 

senest 5 arbejdsdage inden tilslutning af målepunktet til elnettet. 
 
Netvirksomheden behandler tilmeldingen og anviser et tilslutningspunkt i elnet-

tet til elinstallatøren, som elinstallatøren tilslutter målepunktet til. Netvirksom-
heden opretter dernæst den nye vindmølle eller det nye værk i Energinet.dk's 
selvbetjeningsportal, uden ugrundet ophold og senest den følgende arbejdsdag 

kl. 12.00 efter anvisningen af tilslutningspunktet er sendt af netvirksomheden. I 
anmeldelsen af målepunktet oplyses som minimum disponentnavn og måle-

punktets adresse. Målepunktet bliver automatisk oprettet i DataHub'en med 
tilslutningsstatus "nyoprettet" og med information om GSRN-nummer. 
 

Elleverandøren sender en EDI-meddelelse om start af leverance med transakti-
onsårsag (nyoprettelse) til DataHub'en. Anmeldelsen skal ske tidligst en ar-
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bejdsdag, efter anlægsejer har fået oplyst GSRN-nummer og senest 1 arbejds-
dag før skæringsdato. 
 

Når netvirksomheden har udfyldt alle stamdata for anlægget, og de tekniske 
forudsætninger er opfyldt, kan netvirksomheden ændre stamdata for anlægget 

til tilslutningsstatus "tilsluttet". Måledata, der sendes til DataHub'en, mens an-
lægget har status "nyoprettet", må ikke benyttes til afregning.  
 

Ændringen af tilslutningsstatus vil blive afvist af DataHub'en, hvis målepunktet 
ikke har tilknyttet en elleverandør og en produktionsbalanceansvarlig på ind-
meldelsestidspunktet. I så fald må netvirksomheden kontakte kunden med hen-

blik på at sikre dette. 
 

9.2.4 Skift af ejer for produktionsanlæg 

Ved skift af ejer for et produktionsanlæg skal nuværende og fremtidig ejer 
fremsende ejerskifteerklæring til Energinet.dk efter eksisterende regler. Energi-

net.dk opdaterer ejeroplysningerne i stamdataregistret og adviserer netvirk-
somheden om ejerskiftet, hvorefter netvirksomheden opdaterer disponenten for 

produktionsmålepunktet i DataHub'en. 
 
For små VE-anlæg under nettoafregningsgruppe 6 vil disponentopdateringen 

blive initieret af EDI-meddelelse om tilflytning/fraflytning på det tilhørende for-
brugsmålepunkt. Energinet.dk opdaterer ejeroplysningerne i stamdataregistret 
og adviserer netvirksomheden om ejerskiftet, hvorefter netvirksomheden opda-

terer disponenten for produktionsmålepunktet i DataHub'en. 
 

  

9.2.5 Ophør af leverandøraftale  

Ophører leverandørens aftale med anlægsejer uden, at elleverandøren har mod-

taget meddelelse om, at en ny elleverandør indtræder, skal elleverandøren 
skriftligt melde ophøret til Energinet.dk. 

 
Energinet.dk vil herefter vurdere, om møllen/anlægget har ret til at indgå i af-
tagepligten. I så fald kontakter Energinet.dk værksejeren med henblik på at 

undersøge om værksejeren ønsker at komme tilbage i aftagepligten.  
 
Hvis det er tilfældet, iværksætter Energinet.dk skift af vindmøllen/værket til 

Energinet.dk's aftagepligt i henhold til sædvanlige varsler herfor. Hvis det ikke 
er tilfældet eller hvis vindmøllen/anlægget ikke mulighed for at indgå i aftage-

pligten, vil Energinet.dk anmode netvirksomheden om at afbryde målepunktet.  
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Bilag 1 - Aftale om balanceansvar 

AFTALE 

 
Energinet.dk 

Tonne Kjærsvej 65 
DK-7000 Fredericia 
 

(i det følgende kaldet "Energinet.dk") 
 

og 
 
«Aftalefirma__langt_navn» 

«Aktør_adresse_1» 
«Aktør_adresse_2» 

«Postnr»  «By» 
 
(i det følgende kaldet "aktøren") 

 
 
har indgået følgende: 

 
 

Aftale om balanceansvar  
 

 
Idet: 

  
� Energinet.dk som landsdækkende systemansvarlig virksomhed har ansvaret 

for at sikre elmarkedets funktion i hele Danmark, 

� det danske elmarked består af to geografisk adskilte delmarkeder, Vest-
danmark (herefter DK1) og Østdanmark (herefter DK2), 

� denne aftale dækker begge delmarkeder, 

� ansvaret for områdets balance er delt ud på et antal balanceansvarlige ak-
tører, som hver for sig er økonomisk forpligtet til at være i balance, 

� et målepunkt er mindste enhed i et balanceansvar, 
� der til hvert målepunkt (produktion/forbrug) skal være tilknyttet én balan-

ceansvarlig aktør, 

� der ikke kan indgås aftaler om fysisk ellevering, uden at der er tilknyttet en 
balanceansvarlig aktør, 

� Energinet.dk har vurderet, at aktøren opfylder kravene for at kunne vareta-

ge økonomisk balanceansvar over for Energinet.dk, 
 

er der indgået følgende aftale om varetagelse af balanceansvar: 
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1. Område 
Aktøren er balanceansvarlig for (sæt ét eller flere kryds):  
 

 DK1 DK2 

Produktion   

Forbrug   

Handel   

 
 

2. Aktørens opgaver 
Aktøren skal forud for et driftsdøgn indsende en bindende aktørplan til Energi-
net.dk.  
 

Produktionsbalanceansvarlige aktører skal endvidere fremsende køreplaner til 
Energinet.dk. Disse køreplaner skal løbende opdateres før og under driftsdøg-
net. 

 

3. Energinet.dk's opgaver 
Efter driftsdøgnet opgør og afregner Energinet.dk ubalancen på produktion og 
forbrug/handel efter reglerne i Energinet.dk's forskrift C2. 

 
Specielt for produktionsbalanceansvarlige udmelder Energinet.dk eventuelle 

grænser for specifikke produktionsenheders indfødninger i bestemte stationer 
(knudepunkter). 
 

4. Betaling  
Fakturering og kreditering af balancekraft og gebyrer sker for én kalendermå-
ned ad gangen.  
 

Et forfaldent beløb skal med valør være indsat på Energinet.dk's konto den 25. i 
måneden. Er denne dato ikke en bankdag, forfalder betalingen den førstkom-
mende bankdag. 

 
Energinet.dk udbetaler den 25. i måneden efter den aktuelle afregningsmåned 

er slut. Er denne dato ikke en bankdag, sker udbetalingen den førstkommende 
bankdag. 
 

 
Energinet.dk forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at overgå til hyppigere fak-
turering, herunder daglig afregning. 

 

5. Sikkerhedsstillelse 
Energinet.dk anvender som udgangspunkt kreditforsikringer - dvs. normalt vil 
aktøren ikke skulle stille sikkerhed over for Energinet.dk.  

 

Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kredit-

ramme er aktøren imidlertid forpligtet til at stille sikkerhed i henhold til de reg-
ler, der fremgår af forskrift C1 "Vilkår for balanceansvar", afsnit 4.2. Sikker-
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hedsstillelsen stilles på anfordringsvilkår i form af en betryggende bankgaranti 
eller anden tilsvarende sikkerhed.  

 
Energinet.dk kan med et skriftligt varsel på 7 dage kræve sikkerhedsstillelsen 

ændret. 
 
Ved opsigelse af aftale om balanceansvar frigives sikkerhedsstillelsen. Frigivelse 

sker senest tre måneder efter opsigelse. 
 

6. Overdragelse 
Aktøren kan hverken helt eller delvist overdrage sine rettigheder eller forpligtel-

ser i henhold til nærværende kontrakt uden Energinet.dk's skriftlige samtykke.  
 

7. Øvrige aftaler og retningslinjer 
Energinet.dk's til enhver tid gældende retningslinjer og forskrifter indgår som 

en integreret del af nærværende aftale.  
 
Energinet.dk forbeholder sig ret til ensidigt at foretage tilretninger i disse ret-

ningslinjer og forskrifter. Energinet.dk vil med rimelig frist sende væsentlige 
ændringer i retningslinjer og forskrifter i høring hos de balanceansvarlige aktø-

rer. 
 
De af aktøren udleverede oplysninger er omfattet af fortrolighed, såfremt de 

anses for at være kommercielt fortrolige. 
 
For de nærmere regler for aktørens kommunikation med Energinet.dk i forbin-

delse med fremsendelse af aktørplaner mv. henvises til Energinet.dk's til enhver 
tid gældende forskrifter. 

 
Ved ikrafttræden af nærværende aftale vil aktørens navn blive påført listen over 
balanceansvarlige aktører på Energinet.dk's hjemmeside. 

 

8. Ansvar 
Energinet.dk har intet ansvar for aktørens eventuelle økonomiske tab i tilfælde 
af, at Energinet.dk dagen før driftsdøgnet ændrer den af aktøren fremsendte 

aktørplan, fordi denne er fejlagtig eller mangelfuld, eller anvender egne skøn, 
når aktøren undlader at fremsende sin aktørplan rettidigt. 
 

Energinet.dk er ligeledes ikke ansvarlig, hvis der har været anvendt nødproce-
durer i tilfælde af sammenbrud i kommunikationen mellem Energinet.dk og 

aktøren, og dette ikke skyldes fejl hos Energinet.dk. 
 
Energinet.dk har intet ansvar for aktørens eventuelle økonomiske tab i tilfælde 

af, at de måleansvarlige fremsender ufuldstændige eller fejlagtige målinger og 
undlader at rette disse inden for gældende tidsfrister, eller hvis Energinet.dk 
anvender eget skøn i tilfælde af, at de måleansvarlige helt eller delvist undlader 

at fremsende de nødvendige målinger. 
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9. Misligholdelse 
Ved væsentlig misligholdelse, fx ved manglende betaling/sikkerhedsstillelse, 
kan Energinet.dk straks fratage aktøren balanceansvaret ved at hæve nærvæ-

rende aftale.  
 
Balanceansvaret varetages, indtil skift af dette balanceansvar er gennemført i 

henhold til forskrift C1, af Energinet.dk eller en af Energinet.dk udpeget balan-
ceansvarlig aktør. 
  

Energinet.dk vil i tilfælde af aktørens likvidation, moratorium, betalingsstands-
ning, konkurs eller anden insolvensbehandling straks kunne hæve nærværende 

aftale. 
 

10. Opsigelse 
Aktøren kan ved skriftlig meddelelse til Energinet.dk opsige nærværende aftale 

med to måneders varsel til udgangen af en måned. Aktøren skal i samme for-
bindelse orientere de aktører, som vedkommende er balanceansvarlig for, om 
opsigelsen og dens konsekvenser.  

 
For så vidt angår produktionsbalanceansvar, overgår dette til Energinet.dk eller 

til en af Energinet.dk udpeget balanceansvarlig aktør, såfremt det ikke, senest 
9 arbejdsdage før opsigelsen træder i kraft, er placeret hos en balanceansvarlig 
aktør. 

 
For så vidt angår forbrugsbalanceansvar, foretager Energinet.dk skift af for-
brugsbalanceansvar for den opsagte balanceansvarliges, såfremt Energinet.dk 

ikke har registreret en ny forbrugsbalanceansvarlig for disse målepunkter inden 
9 arbejdsdage før opsigelsen træder i kraft, jf forskrift C1.  

 
Energinet.dk kan ved skriftlig meddelelse til aktøren opsige nærværende aftale 
med to måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være be-

grundet i lovgivning eller i væsentlig ændring af strukturen for handel på det 
danske elmarked.  
 

Aktøren skal på samme vis som beskrevet ovenfor orientere om opsigelsen og 
dens konsekvenser, ligesom der skal foretages skift af balanceansvaret som 

ovenfor anført.  
 

11. Tvister 
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, og som par-

terne ikke ved fælles forhandling kan løse, skal først søges løst ved mediation 
mellem parterne. Mediationen skal ske i henhold til de til enhver tid gældende 
regler for mediation under Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration).  

 
Kan tvisten ikke løses efter ovennævnte procedure, og har Energitilsynet eller 
Energistyrelsen ikke kompetence til at afgøre tvisten, afgøres tvisten efter Reg-

ler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). 
Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes 

af Instituttet. Hvis en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller mod-
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taget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, 
udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte reg-

ler. 
 

Udgør sagens genstand mindre end kr. 500.000, består voldgiften dog kun af ét 
medlem udpeget af Voldgiftsnævnet. 
 

Voldgiftsretten skal i sine kendelser tage stilling til fordeling af sagsomkostnin-
gerne, herunder omkostninger til parternes advokater. 
 

Voldgiftsafgørelsen er bindende og endelig for parterne. 
 

 
Nærværende aftale træder i kraft den (indsæt dato):  
 

Aftalen er udfærdiget i to originale eksemplarer til henholdsvis aktøren og Ener-
ginet.dk. 
 

 
Sted: 

 

  Sted:  

Dato:   Dato:  
   

Energinet.dk 

Søren Dupont Kristensen, 
Markedsdirektør, El  

 «Aftalefirma__langt_navn» 

 

 
  
 


