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Energinet.dk’s præcisering af balanceansvar 

Resumé 
1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling til Energinet.dk’s 
præcisering af balanceansvaret. Energinet.dk ønsker nemlig at præcisere, at 
den af Energinet.dk godkendte balanceansvarlige afregnes for ubalancer, 
uanset hvor i leveringskæden frem til elleverandøren ubalancen opstår.  

2. Formålet med præciseringen er i højere grad at klargøre, hvilke risici der 
er forbundet ved at være godkendt balanceansvarlig overfor Energinet.dk.  

3. Præciseringen omfatter generelt a) hvad balanceansvaret indebærer, b) 
procedurer for ophør af balanceansvarsaftalen (misligholdelse og opsigelse), 
herunder det økonomiske ansvar samt c) den praktiske håndtering af elleve-
randørens skift af balanceansvarlig aktør.  

4. Energinet.dk har drøftet metoden på Energinet.dk’s aktørseminarer. 
Samt foretaget skriftlig høring. Præciseringen skal indgå i forskrift C1 om 
”Vilkår for balanceansvar”. 

5. Energinet.dk skal udarbejde forskrifter for benyttelsen af det kollektive 
elnet samt udarbejde målerforskrifter. Forskrifterne skal ikke i sig selv god-
kendes af tilsynet, men i det omfang forskrifterne indeholder metoder, skal 
metoderne godkendes af tilsynet, forinden metoderne kan træde i kraft. Me-
toderne skal opfylde en række kriterier, og de skal være rimelige, objektive, 
ikke diskriminerende og offentligt tilgængelige. 

6. Den konkrete metode, som tilsynet i den foreliggende sag anmodes om 
at tage stilling til er ”at det er den af Energinet.dk godkendte balanceansvar-
lige, som afregnes for ubalancer, uanset hvor i leveringskæden frem til elle-
verandøren, at ubalancen opstår”. SET vurderer, at metoden, hvorefter det er 
den af Energinet.dk godkendte balanceansvarlige, som afregnes for ubalan-
cer, uanset hvor i leveringskæden frem til elleverandøren, at ubalancen op-
står, må anses for at være rimelig, objektiv og ikke diskriminerende.  
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7. I høringssvarene er det af nogle aktører tilkendegivet, at præciseringen 
af balanceansvaret vil bidrage til øgede omkostninger ved at være balance-
ansvarlig. Efter SET’s opfattelse, vil præciseringen af balanceansvaret ikke i 
sig selv bidrage til øgede balanceomkostninger, dog vil præciseringen i hø-
jere grad bidrage til at klargøre, hvorledes balanceomkostninger inddækkes i 
kritiske situationer, som fx forestående konkurs eller betalingsstandsning.  

8. Energinet.dk’s præciseringer omfatter herudover den regel, at den eksi-
sterende, godkendte balanceansvarlige hæfter for relevante ubalancer, indtil, 
en ny balanceansvarlig er udmeldt. 

9. Det er SET’s opfattelse, at dette vilkår er en følge af betingelserne for at 
være godkendt balanceansvarlig, og ikke en metode, der skal godkendes af 
tilsynet efter elforsyningslovens § 73 a. 

10. Endelig omfatter Energinet.dk’s præcisering konsekvensen af ophør af 
aftale og misligholdelse, samt hvordan processen foregår ved overflytning 
til forsyningspligtselskabet, herunder processen for afregning.  

11. SET vurderer ikke, at disse regler er en metode i elforsyningslovens for-
stand, men snarere vilkår, der præciserer roller og pligter og udmønter for-
hold, der er fastlagt i elforsyningslovens § 73 a. 

12. Samlet vurderer SET, at den del af Energinet.dk’s anmeldelse, der om-
handler ”det er den af Energinet.dk godkendte balanceansvarlige, som af-
regnes for ubalancer, uanset hvor i leveringskæden frem til elleverandøren, 
at ubalancen opstår ”, er den eneste del af Energinet.dk’s præcisering af ba-
lanceansvaret, der udgør en metode, som tilsynet skal tage stilling til i den 
foreliggende sag. 

13.  Metoden, der skal tages stilling til, bidrager til, at balanceomkostnin-
gerne inddækkes af den markedsaktør, der er årsag til omkostningerne og 
har indgået balanceansvarsaftale med Energinet.dk - og dermed har forplig-
tet sig til at overholde regler i forskrift C1 om vilkår for balanceansvar. Me-
toden er velbeskrevet og drøftet med markedsaktørerne. Hertil kommer, at 
de vilkår, som de balanceansvarlige skal opfylde er enslydende. SET vurde-
rer, at metoden er rimelig, objektiv og ikke diskriminerende. I lyset heraf 
anbefaler SET, at Energitilsynet godkender metoden. 

 

Afgørelse 
14. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling godkender Energitilsynet, jf. § 
5, stk. 1 i BEK nr. 1085 af 20/09/2010, følgende metode samt dens afledte 
konsekvenser for aftaleforholdene. 
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• Den af Energinet.dk godkendte balanceansvarlige, er økonomisk 
ansvarlig for ubalancer overfor Energinet.dk, uanset hvor i leve-
ringskæden frem til elleverandøren, at ubalancen opstår  
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Sagsfremstilling 
15. Energinet.dk skal anmelde sine forskrifter samt de metoder, der måtte 
være indeholdt heri, til Energitilsynets godkendelse, forinden metoderne kan 
træde i kraft.  

16. Energinet.dk har den 29. april 2012, under henvisning til bekendtgørelse 
nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissi-
onsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer mv., 
jf. Elforsyningslovens § 73 a og 84, stk.3., anmeldt en præcisering af balan-
ceansvaret og håndtering heraf i detailmarkedet. Anmeldelsen, der vil indgå 
i forskrift C1 om ”Vilkår for balanceansvar” er vedlagt som bilag 1, bilags-
side 1-8. 

17. Præciseringen har været drøftet med markedsaktører i Energinet.dk’s ak-
tørseminar og været i skriftlig høring. Høringssvarene om balanceansvar er 
vedlagt som bilag 2, bilagsside 9-59.  

18. I fortsættelse af høringsprocessen har Energinet.dk den 29. september 
2012 genanmeldt en revision af de anmeldte præciseringer, som markeret 
med gult, er indarbejdet i forskrift C1:Vilkår for balanceansvar, jf., bilag 3, 
bilagsside 60-89.  

19. Energitilsynet godkendte i 2007 den metode, som Energinet.dk anvender 
til inddækning af omkostninger ved at balancere det danske elsystem. End-
videre har tilsynet i 2010 godkendt den metode, der danner grundlag for 
Energinet.dk’s forsikringsordning i forhold til markedsaktørerne.  

20. I den foreliggende sag vurderes præciseringen af balanceansvaret, kra-
vet om nødvendige oplysninger i forbindelse med balanceansvaret og skift 
af balanceansvarlig.  

21. Med præciseringen af balanceansvaret skabes klarhed over, hvem den 
økonomiske risiko påhviler, nemlig den balanceansvarlige. Sagen vedrører 
ikke den overordnede fysiske balance, som Energinet.dk i sidste ende altid 
vil sikre. For så vidt angår den balanceansvarliges rolle i elmarkedet, se box 
1.  
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Box 1. Den balanceansvarliges rolle i elmarkedet 

                       Den balanceansvarliges rolle i elmarkedet 

Det følger af elforsyningsloven, at Energinet.dk i egenskab af national sy-
stemansvarlig har pligt til varetage balancen i det danske elsystem og over-
førselsforbindelserne til de omkringliggende lande. 

I praksis håndterer Energinet.dk denne pligt bl.a. ved planlægningen af 
driften dagen før driftsdøgnet, hvor markedsaktørerne melder planer for 
produktion og forbrug til Energinet.dk.  

I praksis afviger planlægningen af produktion og forbrug altid fra faktisk 
produktion og forbrug i driftsøjeblikket bl.a. som følge af udfald af produk-
tionsanlæg og net eller prognoseændringer.  

Den ubalance, der opstår i driftsøjeblikket håndteres af godkendte balance-
ansvarlige markedsaktører, som har forpligtet sig til at overholde Energi-
net.dk’s balanceforskrifter herom (C forskrifterne).  

Den balanceansvarlige har forpligtet sig til at dække den ubalance, der op-
står i driftsøjeblikket. Det betyder, at Energinet.dk afregner en given god-
kendt balanceansvarlig for ubalancen i de målepunkter, som den konkrete 
balanceansvarlige er ansvarlig for.  

At være godkendt balanceansvarlig af Energinet.dk er derfor et økonomisk 
ansvar. 

Idet omfang at en balanceansvarlig, der er godkendt af Energinet.dk går 
konkurs, vil Energinet.dk’s forsikringsordning dække eventuelle tab i den-
ne situation. 

 

Baggrunden for præciseringen 
22. I forbindelse med en mulig betalingsstandsning hos en elleverandør i 
2010 konstateredeEnerginet.dk, at balanceansvarets konsekvenser muligvis 
ikke fremgår klart af forskrift C1 om balanceansvar. Efter Energinet.dk’s 
opfattelse kan visse aktører derfor have haft potentielt ikke - afdækkede 
økonomiske risici i form af hæftelser for eksisterende ubalancer ved ophør 
af en balanceaftale med Energinet.dk 

23. Formålet med præciseringerne er at give markedsaktører klarhed over 
behov for afdækning af deres risici og mulighed for at afpasse deres under-
liggende kommercielle aftaler. 

24. Energinet.dk’s præcisering omfatter a) hvad balanceansvaret indebærer, 
b) procedurer for ophør af balanceansvarsaftalen (misligholdelse og opsigel-
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se), herunder det økonomiske ansvar og c) den praktiske håndtering af elle-
verandørens skift af balanceansvarlig aktør, herunder en beskrivelse af hæf-
telsesforhold. 

25. Præciseringen indeholder herudover regler for skift af elleverandør mv. 
for produktionsmålepunkter. Denne ændring følger af indførelsen af data-
hub. Formålet med denne justering er at ensrette reglerne for skift af leve-
randør for produktions- og forbrugsmålepunkter.  

26. Tilsynet har allerede taget stilling til nogle af reglerne i forbindelse med 
detailmarkedsreglerne og datahubben. Datahubben er et centralt dataudveks-
lingssystem, der skal give forbrugerne lettere adgang til egne data samt gøre 
det lettere at skifte elleverandør. Samtidig skal elleverandørerne kun hen-
vende sig ét sted for at tilgå målerdata til afregning. I den foreliggende sag 
behandles alene regler, der relaterer sig til balanceforskriftsreglerne. 

Om økonomisk balanceansvar  
27. Ifølge elforsyningsloven er Energinet.dk i egenskab af national system-
ansvarlig virksomhed forpligtet til at balancere det danske elsystem og for-
bindelserne til udlandet under hensyntagen til forsyningssikkerhed og sikker 
drift af nettene.  

28. En vigtig forudsætning for at kunne opfylde denne forpligtelse er, at der 
er overensstemmelse mellem planerne for indfødning på nettet og udtag af 
nettet i driftstimen. Et af de vigtigste midler til at opfylde denne forpligtelse 
er, at Energinet.dk indgår aftaler med balanceansvarlige markedsaktører om 
at levere op- eller nedregulering. 

29. Balanceansvarlige aktører skal godkendes af Energinet.dk, og der indgås 
en skriftlig aftale mellem Energinet.dk og den balanceansvarlige markeds-
aktør om bl.a. overholdelse af de af Eneginet.dk udarbejdede forskrifter. 
Dette indebærer, at alle ubalancer mellem produktion og forbrug i driftsøje-
blikket i forhold til planlægningen af produktion og forbrug inden drifts-
døgnet, er et anliggende mellem Energinet.dk og den balanceansvarlige, 
som afregnes for ubalancerne i de målepunkter, den balanceansvarlige er 
ansvarlig for. Balanceansvarsaftaler med Energinet.dk kan indgås for områ-
derne produktion, forbrug og handel. 

30. Elmarkedsdesignet fungerer på den måde, at kunden som udgangspunkt 
i princippet selv varetager balanceansvaret. Dette sker ved at kunden indgår 
en aftale med sin elleverandør, hvorefter elleverandøren, som har kendskab 
til aftagebehovet, varetager balanceansvaret for kunden. Elleverandøren er 
herefter (over for kunden) ansvarlig for at varetage balanceansvaret for de 
aftagepunkter, som denne efter aftale med kunden er ansvarlig for – enten 
direkte overfor Energinet.dk (ved at have indgået en balanceansvarsaftale) 
eller ved at indgå en aftale med en anden markedsaktør, som har balancean-
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svarsaftale med Energinet.dk, og som herefter er ansvarlig for indmelding af 
aftagebehovet for de omfattede aftagepunkter.  

31. Det betyder, at der eksisterer flere former for aftaler i den foreliggende 
sammenhæng. For den første den aftale, som Energinet.dk indgår med en 
(godkendt) balanceansvarlig markedsaktør, hvor denne har forpligtet sig på 
forskellige måder. Dette aftaleforhold er reguleret af forskrift C1 om balan-
ceansvar 

32.  Det betyder, at der eksisterer flere former for aftaler i den foreliggende 
sammenhæng. For den første den aftale, som Energinet.dk indgår med en 
(godkendt) balanceansvarlig markedsaktør, hvor denne har forpligtet sig på 
forskellige måder. Dette aftaleforhold er reguleret af forskrift C1 om balan-
ceansvar, se figur 1. 

 

 

 

 

Figur 1. Aftaleforhold mellem Energinet.dk og en godkendt balanceansvar-
lig 

  

Kilde Energinet.dk 

 

 

 

 

Energinet.dk  

Balanceansvarlig  Elleverandør  Kunder  
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33. Herudover er der aftaleforhold mellem elleverandør og balanceansvarlig 
og aftaleforhold mellem kunde og elleverandør. Disse former for aftalefor-
hold er ikke reguleret af forskrift C1, se figur 2. 

Figur 2. Aftaleforhold mellem den af Energinet.dk godkendte balancean-
svarlige og elleverandører 

 

Kilde: Energinet.dk  
 
Indholdet af Energinet.dk’s præcisering af balanceansvaret  
34. I det følgende afsnit gennemgås punktvis de præciseringer, som Energi-
net.dk ønsker at indarbejde i forskrift C1, og som denne metodegodkendelse 
omfatter. I vurderingsafsnittet foretager SET en vurdering af om de anmeld-
te præciseringer kan opfattes som metoder i elforsyningslovens forstand 
(BEK.1085 af 20/10/2012§ 5, EFL § 73 a). 

Den balanceansvarliges ansvar  
35. At være balanceansvarlig overfor Energinet.dk indebærer, at den balan-
ceansvarlige (forbrugs- produktions eller handelsbalanceansvar) er økono-
misk ansvarlig overfor Energinet.dk. Den balanceansvarlige afregnes derfor 
for ubalancer i produktion, forbrug og handel som opstår mellem planlæg-
ningsfasen og driftstimen.  

36. Den balanceansvarliges økonomiske ansvar er rettet mod dækning af 
omkostninger til køb af balancekraft eller regulerkraft, som Energinet.dk 
som systemansvarlig virksomhed skal foretage for at opretholde den over-
ordnede balance i elsystemet.  

Energinet.dk  

Balanceansvarlig  Elleverandør  Kunder  
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37. Balanceansvaret er herudover hæftet op omkring markedsdesignet hvor-
efter, der er knyttet én leverandør og én balanceansvarlig til hvert måle-
punkt. Til alt forbrug, produktion eller handel skal der være tilknyttet én ba-
lanceansvarlig aktør. I udgangspunktet er forbrugere, producenter og el-
handlere selv balanceansvarlige for deres forbrug, produktion eller handel. 

38. Markedsaktører, der ikke har indgået ”Aftale om balanceansvar” med 
Energinet.dk, og dermed ikke selv varetager balanceansvaret, har pligt til at 
overdrage deres balanceansvar til en godkendt balanceansvarlig aktør i hen-
hold til aftale med denne. 

39. Energinet.dk ønsker, at det i forskriften præciseres, at den balancean-
svarlige aktørs ansvar for ubalancer gælder, uanset hvor disse ubalancer op-
står i den sammenhængende kæde af markedsaktører og frem til de måle-
punkter, som den balanceansvarlige aktør er balanceansvarlig for.  

40. Den balanceansvarlige aktørs underliggende kommercielle aftaler med 
andre markedsaktører og disses indbyrdes økonomiske risici og ansvar over-
for eventuelle slutbrugere er ikke reguleret af forskrift C1.  

41. I lyset heraf ønsker Energinet.dk, at forskrift C1 skal indeholde en op-
fordring til markedsaktørerne om at sikre risici som følge af ovenstående i 
indbyrdes aftaler. 

Nødvendige oplysninger til varetagelse af opgaver med balancemarke-
det 
42. I lyset af at der til hvert målepunkt er knyttet én forbrugsbalanceansvar-
lig aktør, forpligtes den forbrugsbalanceansvarlige aktør til at sikre, at stam-
data 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. 

43. Hvis en markedsaktør i leddet mellem forbrugsbalanceansvarlig og kun-
de ikke opfylder sine forpligtelser (fx som følge af økonomiske forhold, 
som rekonstruktion, betalingsstandsning og konkurs) vil dette kunne udløse 
skift af leverandør og/eller balanceansvarlig aktør uden iagttagelse af de 
anmeldte foreskrevne formalia, herunder varsler for skift af leverandør 
og/eller balanceansvarlig aktør. 

44. På denne baggrund ønsker Energinet.dk at forskrift C1indeholder en op-
fordring til de balanceansvarlige aktører om at sikre sig også i de underlig-
gende kommercielle aftaler, at denne forpligtelse kan opfyldes. Energinet.dk 
foreslår, at den balanceansvarlige til stadighed selv modtager eller opbeva-
rer de nødvendige stamdata for de relevante målepunkter eller anmoder un-
derliggende aktører om at levere de forpligtede oplysninger med et givent 
varsel. 
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45. For at kunne varetage balanceansvaret skal aktøren indgå ”Aftale om ba-
lanceansvar” med Energinet.dk, og de balanceansvarlige skal i den forbin-
delse opfylde en række konkrete krav. Listen af krav er præciseret for så 
vidt angår kommunikation af stamdata, som skal foregå på en særlig formu-
lar. 

Generelt om skift af balanceansvar 
46. Balanceansvaret kan overdrages til andre balanceansvarlige aktører, hvis 
tidligere nævnte begrænsninger på opdeling af balanceansvaret (produktion, 
forbrug og handel) samt reglerne i forskrift C1 overholdes.  

Den balanceansvarlige aktørs overdragelse af balanceansvarsaftalen 

47. Da en balanceansvarlig aktør er økonomisk ansvarlig overfor Energi-
net.dk for eventuelle ubalancer, kan en balanceansvarlig aktør alene over-
drage sin balanceansvarsaftale med Energinet.dk til andre balanceansvarlige 
aktører med forudgående skriftlig samtykke fra Energinet.dk 

Skift af balanceansvar  
48. 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 
tidspunkt, hvor der er indtrådt en ny balanceansvarlig aktør overfor Energi-
net.dk.   

49. Den balanceansvarliges hæftelse gælder indtil en ny balance ansvarlige 
er indtrådt, uanset om skiftet er forårsaget af en markedsaktør, som ikke er 
balanceansvarlig aktør over for Energinet.dk og uanset overholdelse af nor-
male varsler. 

50. Herudover præciseres det, at skiftet af balanceansvar foretages af elleve-
randøren ved anmeldelse til datahubben.  

51. Det præciseres tillige, at den balanceansvarliges identitet i DataHub’en 
kun er synlig for elleverandøren ligesom det kun er elleverandøren, der kan 
se de fulde stamdatasæt for de kunder, som elleverandøren håndterer. 

52. Den balanceansvarlige aktør har ikke adgang via datahubben til stamda-
ta for de målepunkter, som den balanceansvarlige har balanceansvaret for, 
men kan ved konkret behov efter anmodning til Energinet.dk få udleveret 
udtræk heraf.  

Skift af produktionsbalanceansvar 
53. Det præciseres, at en elleverandør for et produktionsanlæg, der har ind-
gået aftale med en af Energinet.dk godkendt produktionsbalanceansvarlige 
aktør, kan skifte produktionsbalanceansvarlig aktør med 10 dages varsel til 
en vilkårlig dag.  
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54. Herudover præciseres det, at skiftet gennemføres direkte via Data-
Hub’ens webportal for alle eller udvalgte produktionsanlæg, som elleve-
randøren håndterer pr. net område. 

55. Endelig præciseres det, at der kun kan foretages skift af produktionsba-
lanceansvar for produktionsmålepunkter, som allerede findes i datahubben. 

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

Skift af forbrugsbalanceansvar 
57. Det præciseres, at skift af forbrugsbalanceansvar kan foretages hvis A) 
elleverandøren ønsker at skifte forbrugsbalanceansvarlig for et eller flere 
netområder efter indgåelse af aftale med ny forbrugsbalanceansvarlig aktør 
eller B) ophør af balanceansvarsaftale på grund af opsigelse eller mislighol-
delse. 

58. Ophør eller misligholdelse i aftaleled, som ikke omfatter den forbrugs-
balanceansvarlige aktør, men fx i underliggende aftaleled mellem elgrossist 
og elleverandør eller mellem elgrossist og en balanceansvarlig aktør medfø-
rer ikke automatisk ubalancer for den forbrugsbalanceansvarlige aktør eller 
misligholdelse af aftalen med Energinet.dk, og er derfor ikke reguleret af 
reglerne i forskrift C1. 

59. I lyset heraf ønsker Energinet.dk at forskrift C1 indeholder en opfor-
dring til den forbrugsbalanceansvarlige aktør – og eventuelle efterfølgende 
aktører, som måtte være led i aftalekæden frem til elleverandøren – til afta-
lemæssigt at sikre nødvendig og relevant mulighed for skift af forbrugsba-
lanceansvar for de enkelte målepunkter. Årsagen hertil er, at misligholdelse 
i underliggende aftaleled i leveringskæden kan indebære risiko for ubalancer 
for forbrug, herunder at den forbrugsbalanceansvarlige aktør hæfter økono-
misk overfor Energinet.dk overfor alle forbrugsubalancer indtil der er fore-
taget skift af forbrugsbalanceansvaret.  

Elleverandørens skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør 
60. Elleverandøren kan efter indgåelse af balanceansvarsaftale med en god-
kendt forbrugsbalanceansvarlig aktør foretage skift af forbrugsbalancean-
svarlig aktør med minimum 10 arbejdsdages varsel til en vilkårlig dag. Pro-
cessen forudsætter ikke måleraflæsning eller orientering af kunden. 

61. Skiftet foretages af elleverandøren direkte i datahubbens webportal, hvor 
der pr. netområde kan laves skift på alle nuværende og fremtidige måle-
punkter, som elleverandøren leverer til.  

62. Det er elleverandørens pligt at anmelde ”ophør af aftale” i henhold til 
Energinet.dk’s forskrift H1 hvis en elleverandørs aftale med en forbrugsba-
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lanceansvarlig aktør ophører og elleverandøren ikke er i stand til at indgå af-
tale med en ny forbrugsbalanceansvarlig aktør. 

63. Energinet.dk understreger, at den forbrugsbalanceansvarlige ikke kan 
anvende datahubbens webportal til skift af forbrugsbalanceansvar. Hvorvidt 
den forbrugsbalanceansvarlige kan kræve, at elleverandøren foretager skift 
af forbrugsbalanceansvarlig aktør, fx ved misligholdelse, afhænger af ind-
holdet af den underliggende kommercielle aftale. 

64. På denne baggrund ønsker Energinet.dk, at forskrift C1 indeholder en 
opfordring til den forbrugsbalanceansvarlige aktør – og eventuelle efterføl-
gende aktører, som er led i aftalekæden frem til leverandøren – til aftale-
mæssigt at sikre nødvendig og relevant mulighed for skift af forbrugsbalan-
ceansvar i tilfælde af behov herfor. Dette kan foretages ved aftalemæssigt at 
regulere, at elleverandøren under aftalte omstændigheder forpligtes til at fo-
retage skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør i henhold til et fastsat varsel.  

 
Skift af forbrugsbalanceansvar ved ophør af balanceansvarsaftale  
65. Hvis Energinet.dk eller den forbrugsbalanceansvarlige opsiger en balan-
ceansvarsaftale med aftalens opsigelsesvarsel, er den forbrugsbalancean-
svarlige forpligtet til at orientere de elleverandører, som denne er forbrugs-
balanceansvarlig for om opsigelsen og dens konsekvenser. 

66. Elleverandøren har herefter mulighed for indtil 10 dage før ophøret af 
balanceansvarsaftalen at foretage skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør. 

67. Hvis elleverandøren ikke melder skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør 
inden for denne tidsfrist, overfører Energinet.dk elleverandørens kunder til 
de relevante forsyningspligtige elleverandører pr. netområde på alle nuvæ-
rende og fremtidige målepunkter, som den opsagte forbrugsbalanceansvarli-
ge er registreret som forbrugsbalanceansvarlig for. Overflytningen foretages 
9 arbejdsdage før ophøret af balanceansvarsaftalen. 

68. Som nævnt kan Energinet.dk hæve en forbrugsbalanceaftale som følge 
af væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse foreligger, når den 
forbrugsbalanceansvarlige aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter reg-
lerne i balanceansvarsaftalen eller reglerne i forskrift C1 i øvrigt. Væsentlig 
misligholdelse omfatter fx tilsidesættelse af krav om sikkerhedsstillelse, ind-
rapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for ba-
lanceansvaret samt forhold i øvrigt i C1, som hindrer bedst mulig konkur-
rence for produktion og handel med elektricitet.  

69. Når Energinet.dk konstaterer, at der foreligger væsentlig misligholdelse 
fremsender Energinet.dk skriftlig meddelelse om, at balanceansvarsaftalen 
vil blive ophævet. Foreligger den væsentlige misligholdelse fortsat efter ud-
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løbet af det fremsendte varsel, fremsender Energinet.dk skriftlig meddelelse 
om at balanceansvarsaftalen er ophævet. 

70. Hermed fratages aktøren balanceansvaret, og Energinet.dk varetager 
forbrugsbalanceansvaret indtil skift af forbrugsbalanceansvar er gennemført 
af Energinet.dk. Ved ophævelse af balanceansvarsaftalen er det nødvendigt 
at foretage overførsel af de målepunkter, som den forbrugsbalanceansvarlige 
aktør er ansvarlig for efter forskrift C1 til den forsyningspligtige elleveran-
dør på alle nuværende og fremtidige målepunkter, som den forbrugsbalan-
ceansvarlige er registreret som balanceansvarlig for. Skift til forsyningsplig-
tige elleverandører foretages i tilfælde af ophævelse pga. misligholdelse 
med 3 dages varsel. 

71. Datahubben giver besked om leverancestart til den forsyningspligtige el-
leverandør pr. målepunkt, som den forbrugsbalanceansvarlige er registreret 
som balanceansvarlig for. Desuden sendes stamdatameddelelse pr. måle-
punkt. Den forsyningspligtige elleverandør informerer slutkunden om skift 
af elleverandør og årsagen hertil. For skabelonafregnede målepunkter an-
moder datahubben en netvirksomheden om at foretage aflæsning af kunden, 
og netvirksomheden indsender forbrugsopgørelse til datahubben efter pro-
ceduren for opgørelse af elforbrug i forskrift D1. Forbrugsopgørelsen sendes 
til den hidtidige elleverandør, som foretager slutopgørelse med kunden. 

 
Skift af forbrugsbalanceansvar ved ophør af balanceansvarsaftale  
72. Skift af leverandør, flytning, tilknytning af elleverandør og balancean-
svarlig for nye målepunkter samt ophør af aftale mellem leverandør og kun-
de kan ske på alle forbrugs- og produktionsmålepunkter. Reglerne er regule-
ret af H1 men ønskes indført i balanceforskriften. Der henvises til den tidli-
gere behandling heraf i forbindelse med detailmarkedsforskrifterne og data-
hubben.  

73. Den anmeldte metode behandler ikke det økonomiske ansvar, der kan 
opstå ved en balanceansvarligs konkurs. Hvis en balanceansvarlig, der er 
godkendt af Energinet.dk går i betalingsstandsning eller går konkurs, vil 
Energinet.dk’s forsikringsordning dække eventuelle tab i denne situation. 

 

Høring 

74. I dette afsnit gennemgås Energinet.dk’s høring af markedsaktørerne. 
SET har gennemgået høringssvarene og SET’s bemærkninger er indsat med 
kursiv  

75. Præciseringen af balanceansvaret i forskrift C1 er anmeldt den 29. april 
2012 og har været drøftet med aktørerne under de halvårlige aktørseminarer, 
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ligesom præciseringen har været i skriftlig høring. Energinet.dk’s hørings-
notat er vedlagt som bilag 2, bilagsside 9-59. 

76. Høringen har givet anledning til justeringer og præciseringerne i for-
skrift C1 om balanceansvar. Revisionen er indarbejdet i den udgave som er 
anmeldt den 21. september 2012, jf. bilag 3, bilagsside 60-89.  

77. Energinet.dk har modtaget høringssvar fra Scan energi, DONG Energy, 
Dansk Energi, og Nordjysk Elhandel. 

78. I den foreliggende sag har SET støttet sig til de høringssvar, der er til-
sendt Energinet.dk, idet det i lyset af disse høringssvar ikke blev vurderet 
nødvendigt at foretage yderligere høring. Herudover har SET’s notat om sa-
gen været forelagt Energinet.dk, som ikke havde kommentarer hertil.  

 
Balanceansvaret generelt  
79. DONG Energy og Scan Energy har rejst spørgsmål om den balancean-
svarliges pligt til at sikre, at stamdata og måledata for de relevante måle-
punkter, der er nødvendige for at kunne gennemføre et skift af forbrugsba-
lanceansvarlig aktør (kapitel 3.3) sammenholdt med, at det i kapital 8.2 fast-
slås, at skift af elleverandør foretages af elleverandøren. 

80. Energinet.dk har svaret hertil, at metoden afspejler de faktiske forhold, 
hvor den forbrugsbalanceansvarlige aktør ikke er (fysisk) i besiddelse af 
disse data, herunder at der ikke i normalsituationer er behov herfor, idet el-
leverandøren vil foretage de praktiske indberetninger i DataHub’en.  

81. Herunder anføres, at den fysiske tilgængelighed ikke er reguleret af for-
skrift C1. Videre anfører Energinet.dk, at data kan rekvireres fra Energi-
net.dk gennem DataHub’en.  Dog er det vigtigt, at den balanceansvarlige, i 
tilfælde af misligholdelse også selv kan tilvejebringe oplysninger om de en-
kelte målepunkter og ikke ensidigt støtter sig til data leveret af Energinet.dk. 

82. Scanenergy har ønsket en præcisering af ”nødvendige data” (kapital 
3.3).  

83. Energinet.dk understreger i den forbindelse, at det er elleverandøren, der 
foretager indmeldinger til DataHub’en. Hvis dette ikke er sket rettidigt kan 
Energinet.dk ifølge præciseringen af forskrift C1 sikre skift af forbrugsba-
lanceansvar for en række målepunkter. Årsagen hertil kan være enten som 
følge af ophør eller som følge af misligholdelse. Energinet.dk henviser til, at 
det er nødvendigt, at såvel virksomheden som den forbrugsbalanceansvarli-
ge er fuldt oplyst om de enkelte målepunkter, der foretages skift af balance-
ansvar for.  
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84. For nærværende ser SET sig ikke i stand til at kunne vurdere databeho-
vet og finder ikke, at der er tale om en metode i elforsyningslovens forstand, 
men snarere et vilkår, som Energinet.dk, hvis det konstateres, at vilkåret har 
urimelige virkninger, bør forpligtes til at afhjælpe. 

Godkendelse af balanceansvarlig aktør 
85. Dansk Energi har henvist til sidste afsnit inden 4.1 hvorefter det vil tage 
5 dage fra at alle godkendelser er på plads, forinden der kan handles, herun-
der at det anses for lang tid. 

86. Energinet.dk henviser til, at der er flere IT systemer, (indmeldingssy-
stem, afregnings system og faktureringssystem) hvor nye aktører skal opret-
tes i, som er afhængige af hinanden. 

87. SET har ikke bemærkninger hertil. 

88. Dong Energy og Dansk Energi anfører, at den årlige justering af balan-
cegebyrerne bør varsles 3 mdr. før ikrafttræden. Dansk Energi anfører, at 
der bør være transparens omkring gebyrjusteringen. Alternativt bør gebyr på 
faktisk produktion og forbrug indgå i systemydelserne. 

89. Energinet.dk imødekommer kravet om 3 måneders varsling inden års-
skiftet, og anfører at balancegebyrfastsættelsen er metodegodkendt og i øv-
rigt følger fælles nordiske principper for gebyrfastsættelse. 

90. Under henvisning til, at Energinet.dk har imødekommet tidskravet, har 
SET ikke kommentarer hertil. Med hensyn til tarifferne for balance bemær-
kes, at tilsynet har godkendt Energinet.dk’s metode for inddækning af ba-
lanceomkostninger. 

91. DONG Energy anfører, at vurderingen af aktørens kreditværdighed bur-
de omfatte virksomhedernes risikopolitik og f.eks. en del af virksomhedens 
forretningsgrundlag. I den forbindelse henvises til volatiliteten i det nordi-
ske marked samt balanceansvarets risiko. 

92. Energinet.dk ønsker ikke at ændre kreditforsikringsordningen, som til-
synet har metode godkendt. 

93. Dansk Energi anfører, at kreditramme og kreditforsikring anvendes i 
flæng, hvilket gør teksten svært læselig. 

94. Energinet.dk bemærker herom, at kreditforsikring omfatter forsikrings-
ordningen eller den forsikringsmæssige afdækning, mens kreditramme om-
handler omfanget af den forsikringsmæssige dækning, som forsikringssel-
skabet er villig til at dække. 
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95. Dong Energy bemærker, at selskabets (Energinet.dk’s, SET bemærk-
ning) kreditramme (Energinet.dk’s forsikringsordning, SET bemærkning) er 
unødigt høj. Endvidere anfører selskabet, at kreditrammen højest må udgøre 
7,5 mio. kr. for nye selskaber, herunder sættes der spørgsmålstegn ved rime-
ligheden af, at det ikke også gælder eksisterende selskaber. Endelig spørges 
der til begrundelsen for denne grænse på 7,5 mio.kr. og hvorfor kreditram-
men for handelsbalanceansvarlige højest må udgøre 2 mio. kr. Efter DONG 
Energy’s opfattelse bør kreditrammen tage udgangspunkt i forwardpriserne 
måned for måned, herunder i højere grad tage udgangspunkt i Energi-
net.dk’s eventuelle risiko for tab ved konkurs. 

96. Energinet.dk bemærker i denne anledning, at kreditrammerne vil blive 
vurderet ved næste revision af forskriften samt at kreditforsikringen i øvrigt 
er metodegodkendt.  

97. SET kan bekræfte at Energinet.dk’s kreditforsikringsordning er god-
kendt som en metode i elforsyningslovens forstand.  

Skift af balanceansvar 

98. Nordjysk Elhandel anfører, at afsnit 8.2 er en stor ændring i forhold til 
eksisterende vilkår for de balanceansvarlige. Virksomheden anfører, at det 
er uacceptabelt, og at det i fremtiden vil indebære en stor risiko at påtage sig 
et balanceansvar for en aktør, herunder at nye elleverandører vil have svært 
ved at trænge ind på markedet, såfremt deres balanceansvarlige skal påtage 
sig sådan en økonomisk risiko. Såfremt elleverandøren misligholder aftalen, 
skal den balanceansvarlige naturligvis kunne opsige aftalen og kunderne 
overføres til forsyningspligten og dennes balanceansvarlige. 

99. Energinet.dk svarer hertil, at præciseringen i forskriften alene er en præ-
cisering af de hæftelsesforhold, der allerede følger i dag, hvor der for hvert 
målepunkt er én forbrugsbalanceansvarlig aktør.  

100. Energinet.dk har erkendt at dette hæftelsesforhold ikke fremgår klart i 
den eksisterende udgave af forskrift C1. Energinet.dk bemærker herudover, 
at hvis interne aftaler mellem en elleverandør og en balanceansvarlig kan 
opsiges eller ophæves, så vil der være grundlag for at kunne foretage skift af 
den balanceansvarlige aktør. Hæftelsesforholdet for de enkelte målepunkter 
overfor Energinet.dk er imidlertid uafhængig af denne aftale, og ophører 
først efter et gennemført skift af forbrugsbalanceansvaret - og fremadrettet. 

101. Det er også SET’s opfattelse, at denne metode, præciserer eksisteren-
de forhold. 

102. DONG Energy henviser til, at den balanceansvarlige ved konkret be-
hov kan anmode Energinet.dk om udtræk af stamdata fra datahubben, jf. af-
snittet om skift af balanceansvar. Dong Energy anfører, at dette næppe kan 
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anses for at være i overensstemmelse med lovgivningen, idet den balancean-
svarlige ikke nødvendigvis har modtaget kundens skriftlige samtykke til at 
få udleveret disse data. 

103. Energinet.dk bemærker hertil, at en balanceansvarliges anmodning om 
oplysninger naturligvis skal overholde gældende lovgivning, herunder at 
overholdelse af gældende lovgivning er en grundlæggende forudsætning for 
alle markedsforskrifter og aktiviteter i henhold hertil samt, at dette ikke er 
særskilt anført for de enkelte aktiviteter. 

104. SET har ikke bemærkninger hertil, dog henvises til tidligere bemærk-
ninger om, at SET for nærværende ikke ser sig i stand til at kunne vurdere 
databehovet og ikke finder, at der er tale om en metode i elforsyningslovens 
forstand, men snarere et vilkår som Energinet.dk, hvis det konstateres at 
vilkåret har urimelige virkninger, bør forpligtes til at ændre. 

105. Nordjysk elhandel har stillet spørgsmålet, om den balanceansvarlige 
via datahubben har adgang til stamdata for de målepunkter, den balancean-
svarlige har ansvar for og henvist til, at de balanceansvarlige i dag har denne 
mulighed (kapitel 8.2). Virksomheden henviser endvidere til, at hvis afsnit 
3.4 i forskrift D1 skal være mulig, så virker det omsonst, at den balancean-
svarlige ikke kan tilgå stamdata direkte, men skal gå via elleverandøren eller 
Energinet.dk for at få adgang til de stamdata, der er nødvendige for at kunne 
modtage tidsserierne. 

106. Energinet.dk henviser til, at forskrift D1 afsnit 3.4 angiver, hvilken ak-
tørtype, der har ret til specifikke typer af måledata. Det fremgår, at det ude-
lukkende er elleverandører (for produktions-og forbrugsmålepunkter), som 
er legitim modtager af data pr. målepunkt.  

107. Energinet.dk vurderer, at balanceansvarlige aktører ikke har behov for 
adgang til stamdata for at modtage sumdata, der jo er summerede data, der 
således ikke relaterer sig til specifikke målepunkter.  

108. Endvidere tilføjer Energinet.dk, at produktionsbalanceansvarlige fort-
sat vil have adgang til stamdata for produktionsanlæg på Energinet.dk’s 
selvbetjeningsportal. 

109. Dansk Energi henviser til reglerne om kundeskift i afsnit 8.2, hvor det 
fremgår: ”Ved ethvert skift af balanceansvarlig aktør, uanset årsagen hertil, 
hæfter den tidligere balanceansvarlige aktør for ubalancer overfor Energi-
net.dk, og skal friholde Energinet.dk for omkostningerne forbundet hermed, 
indtil det tidspunkt, hvor der er indtrådt en ny balanceansvarlig aktør over-
for Energinet.dk”.  

110. Efter Dansk Energis opfattelse, er dette ikke et rimeligt vilkår for ba-
lanceansvarlige aktører. Dansk Energi foreslår i stedet, at de balanceansvar-
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lige skal have adgang til at ophæve aftalen om balanceansvar for en elleve-
randørs målepunkter. Når den balanceansvarlige meddeler, at aftalen med 
elleverandøren er misligholdt og ønskes ophævet, skal Energinet.dk via Da-
taHub’en overføre de berørte elkunder til den forsyningspligtige elleveran-
dør og dennes balanceansvarlige. Dette ville kunne ske øjeblikkeligt, dog i 
løbet af et par dage inden målinger er tilvejebragt. 

111. Energinet.dk henviser til, at afsnittet behandler det økonomiske for-
hold mellem Energinet.dk og den balanceansvarlige og ikke den balancean-
svarlige og elleverandøren. 

112. Sekretariatet har herefter ikke bemærkninger hertil. 

113. Endvidere henviser Energinet.dk til tidligere drøftelser mellem Dansk 
Energi, Energistyrelsen og Energitilsynet, hvor det blev tilkendegivet, at 
forskrift C1 regulerer aftaleforholdet mellem Energinet.dk og den af Ener-
ginet.dk godkendte balanceansvarlige og at underliggende aftaler som fx af-
taleforholdet mellem den balanceansvarlige og elleverandøren ikke regule-
res af forskrift C1.  

114. Forhold omkring ophøret, som omtalt af Dansk Energi, er beskrevet i 
afsnit 8.2.2.1. Heraf fremgår det, at hvis en elleverandørs aftale med en for-
brugsbalanceansvarlig ophører (uanset årsagen) bør den forbrugsbalancean-
svarlige have aftalemæssigt sikret, at elleverandøren er forpligtet til at fore-
tage skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør i henhold til gældende regler 
herfor inden 10 arbejdsdage 

115. Herudover henviser Energinet.dk til, at det er elleverandøren, som i 
datahubben har ret til at foretage skift af balanceansvarlig aktør, og Energi-
net.dk har ikke mulighed for at foretage vurdering af, hvorvidt betingelserne 
herfor er til stede, idet dette alene fremgår af den bilaterale aftale mellem el-
leverandøren og den forbrugsbalanceansvarlige aktør. 

116. Dong Energy har ønsket oplyst, om den balanceansvarlige kan forven-
te at få udtræk i læseligt format, jf. afsnit 8.2.  

117. Energinet.dk svarer hertil, at data vil blive leveret i læseligt format. 

118. Sekretariatet har ikke bemærkninger hertil. 

119. Dong Energy anfører, at processen for hvordan kunder overflyttes til 
leverandøren med forsyningspligt i tilfælde af misligholdelse fra leverandø-
rens side bør præciseres yderligere. De involverede parters ansvar og opga-
ver bør fremgå mere specifikt og kronologisk. Procesdiagrammer kunne 
hjælpe yderligere. 
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120. Energinet.dk anfører hertil, at forskriften allerede indeholder et til-
strækkeligt procesdiagram samt beskrivelse af roller og ansvar. Energinet.dk 
er dog åben for yderligere præciseringer i en senere opdatering af C1, så-
fremt erfaringer med reglerne viser, der er behov herfor. 

121. Det er SET’s opfattelse, at processen er velbeskrevet, dog bemærkes, 
at processen selvfølgelig bør præciseres, hvis reglerne i fremtiden måtte gi-
ve anledning til misforståelser. 

122. Dong Energy henviser til, at eksemplet nederst på side 16 i høringsud-
gaven er mere forvirrende end forklarende. 

123. Energinet.dk har slettet eksemplet og i stedet indsat følgende sætning: 
Hæftelse overfor Energinet.dk indtil en ny balanceansvarlig aktør er indtrådt 
gælder således uanset, om skiftet er forårsaget af en aktør, som ikke er ba-
lanceansvarlig aktør over for Energinet.dk, eller uanset overholdelse af 
normale varsler. 

124. Sekretariatet har ikke bemærkninger hertil. 

125. Dong Energy har henvist til, at reglerne i 8.2 om det tilfælde, hvor en 
leverandør ikke er i stand til at indgå aftale med ny forbrugsbalanceansvar-
lig, er uklare. Dong sætter spørgsmålstegn ved, om reglerne omhandler for-
holdet mellem Energinet.dk og den godkendte balanceansvarlige, eller for-
holdet mellem leverandør og forbrugsbalanceansvarlig eller forholdet mel-
lem leverandør og slutkunde. 

126. Energinet.dk har ændret præciseringen som følger: ”Hvis en elleve-
randørs aftale med en forbrugsbalanceansvarlig aktør ophører, og elleve-
randøren ikke er i stand til at indgå aftale med en ny forbrugsbalanceansvar-
lig aktør, er det elleverandørens ansvar at anmelde ”Ophør af aftale” i hen-
hold til forskrift H1, afsnit 6, og under iagttagelse af reglerne herfor.”  

127. Sekretariatet har herefter ikke bemærkninger hertil. 

128. Dansk Energis synspunkt ad afsnit 4 om en elleverandørs anmeldelse 
af ophør af kontrakt med kunderne  er, at der ikke tages højde for den situa-
tion, der opstår, hvor en balanceansvarlig hurtigt vil ud af aftalen med elle-
verandøren, således som det er kommenteret til afsnit 8.2. 

129. Såfremt kommentarerne til 8.2 skal efterkommes, vil afsnit 8.2.2.1. 
skulle indeholde en forpligtelse for elleverandøren til at foretage et hurtigt 
ophør af kontrakterne med kunderne. Endvidere vil Energinet.dk skulle 
gennemføre leverandørskift af samtlige berørte kunder, hvis ikke leverandø-
ren lever op til denne forpligtelse. 
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130. Energinet.dk har hertil anført at aftaleforholdet mellem elleverandøren 
og en balanceansvarlig er et frit aftaleforhold, som Energinet.dk ikke kan 
fastsætte regler for eller vurdere, hvorvidt betingelserne heri er opfyldt.  

131. Energinet.dk henviser i den forbindelse til henstillinger fra Energisty-
relsen og Energitilsynet. Energinet.dk henviser herudover til, at det ikke er 
muligt at fastsætte forkortede frister eller regler for hurtige skift for sådanne 
eventuelle forhold mellem elleverandøren og den forbrugsbalanceansvarlige 
aktør. Det er alene muligt at forpligte aktørerne til overholdelse af de i for-
skrift H1 gældende regler for leverandørskift/Ophør af aftale mv. 

132. SET har ikke bemærkninger hertil. 

133. Dong Energy har ad 8.2 henvist til den situation, hvor den forbrugsba-
lanceansvarlige kun har elleverandører som kunder (og ikke selv er leveran-
dør) og anført, at i den situation bør pågældende elleverandør vel få mulig-
hed for at skifte til en anden balanceansvarlig med de 10 arbejdsdage som 
frist. 

134. Energinet.dk har hertil anført, at der ikke skelnes mellem hvilke typer 
af aftaler en forbrugsbalanceansvarlig måtte have med underliggende leve-
randører som f.eks. elgrossister eller elleverandører mv. i tilfælde af væsent-
lig misligholdelse af balanceansvarsaftalen overfor Energinet.dk. 

135. Misligholdelse af balanceansvarsaftalen med Energinet.dk vil blive 
varslet med en tilkendegivelse af, at manglende ophør af misligholdelse vil 
indebære ophør af aftalen.  

136. Endvidere henviser Energinet.dk til, at sidste afsnit i 8.2.2.1. indehol-
der en opfordring til de aktører, der har indgået forbrugsbalanceansvarsafta-
le med Energinet.dk samt efterfølgende aktører om aftalemæssigt at sikre 
sig nødvendig og relevant mulighed for skift af forbrugsbalanceansvar i til-
fælde af behov herfor. Dette omfatter også eventuelt behov for information 
og varsling af ophævelse af balanceansvarsaftale. 

137. Det er SET’s opfattelse, at en forskrift udarbejdet af Energinet.dk ikke 
kan forpligte 3. part. 

Skift af leverandør m.v. for produktionsmålepunkter 
138. Nordjysk Elhandel ønsker oplyst, om skift af elleverandør gennemfø-
res af elleverandøren for produktionsanlæg på det GSRN nr. som er knyttet 
til vindmøllen eller værket og via EDI-meddelelse (eller via webportal). 
Endvidere ønskes oplyst, hvordan stamdata vil fremgå på datahubbens 
webportal, hvis et målepunkt er defineret via GSRN nr. i stamregistret og et 
GSRN nr. fra netvirksomhedens nummerserie, sådan som det er tilfældet i 
dag, hvor mange Ediel numre er ændret til GSRN aftagenummer. Måle-
punktet har altså to ID’er. 
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139. Herudover henviser Nordjysk Elhandel til, at hvis identifikationen af 
målepunkter er i henhold til forskrift D1 afsnit 6.1.4 bør det fremgå af for-
skrift C1, afsnit 9.2.1 om leverandørskift sker på et GSNR nr. tildelt i stam-
registret eller GSRN nr. fra netvirksomhedens nummerserie. 

140. Energinet har hertil anført, at der bruges samme ID (GSRN nr.) for et 
produktionsmålepunkt, uanset om leverandørskift gennemføres via en EDI-
meddelelse eller via webportalen. I datahubben vil produktionsmålepunktet 
kun blive identificeret med et GSRN nummer, nemlig det der i stamregistret 
fremgår af feltet ”Ediel/GSRN nr.”. For at begrænse problemerne med 2 
ID’er på produktionsmålepunkter vil stamdataregistret blive ændret, så net-
virksomheden ved oprettelse af nye anlæg skal angive GSRN nr., og dette 
vil også blive brugt som målepunkts ID i datahubben. Leverandørskift skal 
ske med det GSRN nr. som kendetegner produktionsmålepunktet i Data-
Hub’en, dvs. det GSRN nr., som står i stamdataregistret i feltet Ediel/GSRN 
nr. 

141. Energinet har taget kommentarerne til efterretning og ændret som føl-
ger i forskrift C1: ”I datahubben tilføjes til sætningen ”Skift af elleverandør 
for produktionsanlæg gennemføres på det GSRN nummer, som er knyttet til 
vindmøllen eller værket i datahubben. Sætningen ”Såfremt der produceres el 
på flere anlæg på produktionsstedet, skiftes på hoved-GSRN nummeret 
(vindmølleparkens eller værkets GRSN nummer)” slettes, da det kan medfø-
re forvirring. 

142. Sekretariatet har ikke kommentarer hertil. 
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Lovgrundlag 
143. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser 
m.v., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det 
efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lov-
grundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt 
i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle 
retspraksis og de lidt blødere retskilder, så som litteratur citeres afslutnings-
vis. Gennemgangen afspejler dog også, hvilken betydning, retskilden har for 
den samlede vurdering – således citeres retskilder, der anvendes til vurde-
ringer af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennem-
gangen.   

144. Elforsyningslovens § 1 om lovens formål, lovbekendtgørelse nr. 
279/2012, som ændret ved lov nr. 575 af 18. juni 2012: 

§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres 

i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, mil-

jø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbru-

gerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på for-

valtningen af elsektorens værdier. 

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt 

fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og an-

vendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en ef-

fektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for 

produktion og handel med elektricitet. 
 
145. Elforsyningslovens § 5, nr. 8 og 13 om definition af forsyningspligtig 
virksomhed og netvirksomhed: 

§ 5. I denne lov forstås ved følgende:  

… 

8) Forsyningspligtig virksomhed: Virksomhed med bevilling med pligt til at forsy-

ne forbrugere, som ikke gør brug af muligheden for valg af anden leverandør, med 

elektricitet. 
… 

 
146. Elforsyningslovens § 27 c, stk. 11 om regler og kriterier for driftsdøg-
nets planer samt for omlægninger heraf: 

§ 27 c. Energinet.dk offentliggør for det følgende driftsdøgn oplysninger om over-

føringskapaciteten i det transmissionsnet, der er stillet til rådighed for Energi-

net.dk. 

… 

Stk. 2. Brugere af det kollektive elforsyningsnet skal efter regler fastsat af Energi-

net.dk og på baggrund af den i stk. 1 nævnte offentliggørelse anmelde planer for 

elproduktion, elforbrug og elhandel for det følgende driftsdøgn til Energinet.dk. 
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Elproduktion, som er omfattet af § 59 a, stk. 1, eller § 52, stk. 1, i lov om fremme 

af vedvarende energi, er undtaget fra anmeldelsespligten. 
… 
Stk. 9. Omlægninger som nævnt i stk. 3-5 skal ske efter objektive kriterier, som 
fastsættes af Energinet.dk på grundlag af samfundsøkonomiske og miljømæssige 
hensyn. Energinet.dk fastsætter endvidere objektive kriterier for beregning af beta-
lingen for reduktion eller afbrydelse efter stk. 5. 
… 
Stk. 11. Energinet.dk skal efter høring af relevante parter anmelde regler og krite-
rier, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 2 og 9, til Energitilsynet. Energi-
tilsynet kan give pålæg om ændring af reglerne og kriterierne, jf. § 77. 
… 

 

147. Elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7 om Energinet.dk’s pligt til at 
etablere datahubben og nr. 12 om pligt til at udarbejde forskrifter for net-
virksomheders målinger: 

§ 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirk-
somheder sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. § 8, opfyldes. 
Stk. 2. Energinet.dk skal udføre følgende opgaver: 
… 
7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. 
… 
12) Udarbejde forskrifter om netvirksomheders målinger 
… 

 
Elforsyningslovens § 31 om Energinet.dk’s markedsforskrifter og afregistre-
ring: 

§ 31. Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der 
skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og 
handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2. 
Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksom-
hedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt 
tilgængelige og kan vedrøre 
økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko 
for udgifter, som Energinet.dk påtager sig på brugerens vegne, eller som er for-
bundne med brugen af Energinet.dk’s ydelser, 
krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans 
for Energinet.dk’s arbejde og 
forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og han-
del med elektricitet. 
Stk. 3. Energinet.dk kan træffe afgørelse om, at brugere, som groft eller gentagne 
gange tilsidesætter vilkår som nævnt i stk. 2, helt eller delvis udelukkes fra at gøre 
brug af Energinet.dk’s ydelser, indtil vilkåret opfyldes. 
Stk. 4. Afgørelser truffet af Energinet.dk efter denne bestemmelse kan indbringes 
for Energitilsynet. 

 
148. Lovbemærkninger til § 31, stk. 3, L 520/2006, om afregistrering i ak-
tørregistret: 

Efter bestemmelsen i stk. 3 kan Energinet.dk træffe afgørelse om, at brugere, som 
groft eller gentagne gange tilsidesætter fastsatte vilkår, helt eller delvist udelukkes 
fra at gøre brug af Energinet.dk’s ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Denne sanktion 
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forudsættes kun anvendt, hvor andre midler så som advarsel, henstilling m.v. ikke 
har vist sig virkningsfuld. Den synstemansvarlige virksomhed, Energinet.dk, er 
underlagt forvaltningsloven, og afgørelser træffes derfor efter almindelige forvalt-
ningsretlige principper.  

 
149. Elforsyningslovens § 31, stk. 5 om domstolsprøvelse af afregistrering:  

Stk. 5. Afgørelser truffet af Energinet.dk efter stk. 3, der medfører afregistrering af 
en virksomhed som bruger af datahubben, kan af den virksomhed, som afgørelsen 
vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes 
over for Energinet.dk, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt virksomheden. 
Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Energinet.dk anlægger sag mod den 
pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. Dom-
stolsprøvelsen har ikke opsættende virkning. 

 
150. Elforsyningslovens nye § 34 om ”tvangsflytning”, som er trådt i kraft, 
om forsyningspligtige virksomheders leveringsforpligtelse, som er trådt i 
kraft: I § 34, stk. 1, ændres »tilbyde levering af« til: »mod betaling levere«. 

151. Lovbemærkningerne til den nye § 34, stk. 1: 

Med forslaget præciseres det, at de forsyningspligtige virksomheder har pligt til at 
forsyne enhver forbruger, der ikke har indgået aftale med en anden elhandelsvirk-
somhed om levering af elektricitet, eller hvis aftale med denne anden elhandels-
virksomhed er afbrudt, uden at forbrugeren har indgået aftale med en ny elhan-
delsvirksomhed. Energinet.dk sikrer, at forbrugerens aftagenummer umiddelbart 
overføres til den rette forsyningspligtige virksomhed, således at der ikke opstår 
ophold i forsyningen. Den forsyningspligtige virksomhed har ret til betaling for 
den leverede elektricitet til en pris, der er fastsat i medfør af § 72. 
Præciseringen sigter på at fjerne den usikkerhed, som den hidtidige formulering, at 
den forsyningspligtige virksomhed skal »tilbyde levering«, har kunnet give anled-
ning til. Spørgsmålet har været, om forbrugeren skulle acceptere et leveringstilbud, 
før forsyningen kunne genoptages. Det har ikke været hensigten, således som det 
f.eks. fremgår af bemærkningen til lov nr. 494 af 9. juni 2004, hvorefter den mang-
lende forsyning »automatisk og uden ophold« bliver erstattet af og sker gennem 
den forsyningspligtige virksomhed i det pågældende område. 
Præciseringen af lovteksten svarer således til den gældende praksis. 

 
 
152. Elforsyningslovens nye § 72, stk. 5 om afbrydelse ved kundens mang-
lende betalingsevne/-villighed, og som er trådt i kraft: 

§ 72. … 
Stk. 5. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller beta-
lingsvillighed fra en forbruger, kan en forsyningspligtig virksomhed kræve sikker-
hed for betaling af fremtidigt forbrug i henhold til regler fastsat af klima-, energi- 
og bygningsministeren. Såfremt forbrugeren ikke stiller den fornødne sikkerhed, 
kan den forsyningspligtige virksomhed tage skridt til afbrydelse af elektricitetsfor-
syningen. Afbrydelse af elektricitetsforsyningen til en forbruger kan ikke ske som 
middel til at inddrive skyldig betaling for allerede afholdt forbrug. 

 
153. Lovbemærkninger hertil: 
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Forsyningspligtige virksomheder skal forsyne forbrugere, der ikke har valgt anden 

elleverandør, eller hvis aftale med en anden elleverandør er ophørt. Forsynings-

pligtige virksomheder er dog ikke forpligtet til at levere elektricitet til forbrugere, 

der ikke betaler for ydelsen. I takt med at elmarkedet udvikler sig, må det forven-

tes, at de fleste forbrugere selv vil vælge en leverandør, og at kundegrundlaget 

dermed vil indsnævres for de forsyningspligtige virksomheder. De vil dog fortsat 

have en pligt til at forsyne de forbrugere, hvis aftaleforhold er ophørt med en an-

den leverandør. 

Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvil-

lighed fra en forbruger, og forudsat den forsyningspligtig virksomhed ikke kan op-

nå den fornødne sikkerhed for en forbrugers betaling for fremtidig levering af 

elektricitet, indebærer forslaget, at den forsyningspligtige virksomhed vil kunne 

stille krav om depositum eller anden tilfredsstillende sikkerhedsstillelse for beta-

lingen i henhold til regler, herunder regler om varsling, der fastsættes af klima, 

energi- og bygningsministeren under hensyn både til socialt udsatte forbrugeres 

mulighed for at skaffe sikkerheden og til begrænsning af de forsyningspligtige 

virksomheders tab. Opfyldes kravet ikke, kan den forsyningspligtige virksomhed 

anmode netvirksomheden om at afbryde forsyningen til den pågældende forbruger. 

Afbrydelse af forsyningen meddeles af netvirksomheden til datahubben. Aftage-

nummeret aktiveres igen, når forbrugeren atter har indgået aftale med en elhan-

delsvirksomhed, herunder eventuelt den forsyningspligtige virksomhed, om leve-

ring. Energinet.dk’s forskrifter fastlægger retningslinjer for kommunikationen ved-

rørende afbrydelse af forsyningen. 

Med forslaget præciseres det, at afbrydelse af leveringen ikke kan bruges som in-

strument til at inddrive manglende betaling for allerede afholdt forbrug. Det inde-

bærer, at manglende betaling for allerede afholdt forbrug må inddrives efter dansk 

rets regler om inddrivelse af gæld. 

 
154. Elforsyningsloven som ændret ved lov nr. 575 af 18. juni 2012 (en-
grosmodellen). Reglerne om samfakturering, pligt til registrering i datahub-
ben, afregistrering af elhandelsvirksomheder, m.v., som træder i kraft 1. ok-
tober 2014: 

§ 72 a. En elhandelsvirksomhed skal være registreret som bruger af datahubben for 

at kunne varetage sine opgaver efter § 8, stk. 5, § 72 a, stk. 3-6, og §§ 72 b-72 d i 

henhold til ikkediskriminerende vilkår fastsat af Energinet.dk i medfør af § 31, stk. 

2. 

Stk. 2. En elhandelsvirksomheds registrering i datahubben med henblik på vareta-

gelse af opgaver efter § 8, stk. 5, § 72 a, stk. 3-6, og §§ 72 b-72 d forudsætter, at 

elhandelsvirksomheden er registreret hos told- og skatteforvaltningen i henhold til 

lov om afgift af elektricitet. Told- og skatteforvaltningen skal uden forsinkelse 

meddele Energinet.dk, hvis en registreret elhandelsvirksomhed får inddraget sin 

registrering. Tilsvarende skal Energinet.dk uden forsinkelse meddele told- og skat-

teforvaltningen, hvis en registreret elhandelsvirksomhed mister sin registrering i 

datahubben. 

Stk. 3. Registrering i datahubben forudsætter, at elhandelsvirksomheden er med-
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lem af en kollektiv garanti- eller forsikringsordning for sikkerhed for afgiftsbeta-

linger til told- og skatteforvaltningen. 

Stk. 4. Elhandelsvirksomheden skal udføre informationsaktiviteter for at sikre 

gennemsigtighed om markedsforholdene for alle forbrugergrupper og herunder in-

formere om forbrugernes rettigheder i relation til forsyningspligt. 

Stk. 5. Elhandelsvirksomheden skal give den enkelte forbruger informationer om 

elforbruget og udviklingen i dette. 

Stk. 6. Elhandelsvirksomheden skal behandle klager fra forbrugere og sikre en 

døgnservice, der formidler kontakt til den relevante netvirksomhed og Energi-

net.dk vedrørende nettekniske forhold. 

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om gennemførelsen 

af bestemmelserne i stk. 3-6. 

Stk. 8. Klima-, energi- og bygningsministeren kan give påbud til en elhandelsvirk-

somhed, der groft eller gentagne gange misligholder forpligtelserne nævnt i stk. 3-

6. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan klima-, energi- og bygningsministe-

ren fratage elhandelsvirksomheden dens ret til at være registreret i datahubben. El-

handelsvirksomheden vil kunne registreres på ny, hvis den på et senere tidspunkt 

kan godtgøre, at den opfylder kravene i stk. 3-6. 

Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministerens afgørelse efter stk. 8, 2. pkt., kan af 

den virksomhed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. An-

modning herom skal fremsættes over for klima-, energi- og bygningsministeren, 

inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt virksomheden. Afgørelsen skal inde-

holde oplysninger herom. Klima-, energi- og bygningsministeren anlægger sag 

mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. 

§ 72 b. Elhandelsvirksomheden køber net- og systemydelser af netvirksomhederne 

og Energinet.dk og fakturerer forbrugerne for levering af elektricitet inklusive net- 

og systemydelser, elafgifter m.v. Betaling af omkostninger til offentlige forpligtel-

ser, jf. § 8, og elafgifter m.v. viderefaktureres uændret til forbrugeren. Endvidere 

videreføres netvirksomheders bindende midlertidige prisnedsættelser uændret til 

forbrugerne. Fakturering bagud sker mindst fire gange om året og senest 2 måne-

der efter udgangen af en 3-måneders-periode. 

Stk. 2. En forsyningspligtig virksomheds betaling for net- og systemydelser vide-

refaktureres uændret til forbrugeren. 

Stk. 3. Elhandelsvirksomheden sikrer forbrugerne mulighed for uden beregning at 

kunne indhente information i datahubben om forbruget på eget aftagenummer. 

§ 72 c. Kommunikation om måledata m.v. mellem en elhandelsvirksomhed og 

netvirksomhederne og Energinet.dk vedrørende konkrete aftagenumre sker via da-

tahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af § 31, stk. 2. I 

særlige tilfælde, der fastlægges i bekendtgørelsen om program for intern overvåg-

ning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om 

elforsyning, og i henhold til procedurer fastlagt i Energinet.dk’s forskrifter, vil der 

via datahubben kunne ske kommunikation om enkelte aftagenumre, der involverer 

både elhandelsvirksomhed og netvirksomhed. 

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden indberetter data til datahubben vedrørende identifi-

kation af forbrugeren på et givent aftagenummer, som elhandelsvirksomheden har 
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indgået aftale med. Elhandelsvirksomheden indberetter endvidere oplysning om 

aftalte betalingsvilkår og data om særlige afgiftsforhold for konkrete aftagenumre 

til brug for faktureringen. 

Stk. 3. Såfremt en elhandelsvirksomhed ønsker at ophæve sit aftaleforhold med en 

forbruger, indberetter elhandelsvirksomheden ophævelsen af aftaleforholdet til da-

tahubben, hvorefter forbrugeren overføres til den relevante forsyningspligtige virk-

somhed, jf. § 34, stk. 1. 

Stk. 4. Når et aftaleforhold ophører, oplyses den relevante netvirksomhed via data-

hubben om dato for aftalens ophør. Netvirksomheden skal herefter sikre, at der fo-

retages slutmåling hos forbrugeren. 

Stk. 5. Elhandelsvirksomheden indhenter via datahubben oplysning om forbrug og 

tarifoplysninger m.v. på hvert enkelt aftagenummer, som er omfattet af en aftale 

med elhandelsvirksomheden. Elhandelsvirksomheden kan tillige indhente oplys-

ning om det summerede forbrug og den samlede betaling herfor til hver enkelt net-

virksomhed og Energinet.dk. Forbruget af elektricitet opgøres ud fra målte eller 

beregnede data. 

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan indhente rapporter fra datahubben om det 

forbrug og de dertil knyttede elafgifter, den enkelte elhandelsvirksomhed skal fak-

turere sine forbrugere. Endvidere kan det forsikringsselskab, der varetager forsik-

ringsordningen, jf. § 72 a, stk. 3, indhente kopi af rapporterne om de elafgifter, den 

enkelte elhandelsvirksomhed skal fakturere sine forbrugere. 

Stk. 7. Årsafregning, periodisk slutafregning og slutafregning ved ophør af et afta-

leforhold sker så vidt muligt ud fra målte data. Hvis det ved afregningen ikke er 

muligt at foretage måleraflæsning, skal netvirksomheden indberette oplysning til 

datahubben om et skønnet forbrug i henhold til Energinet.dk’s forskrifter. For me-

get betalte acontobeløb tilbageføres til forbrugeren samtidig med årsafregningen 

eller slutafregningen. 

§ 72 d. Netvirksomhederne og Energinet.dk fakturerer elhandelsvirksomheden for 

deres ydelser ud fra det samlede forbrug i en måned og betalingen herfor på elhan-

delsvirksomhedens aftagenumre. Betalingen skal ske med en betalingsfrist på 14 

dage fra datoen for fakturaens udstedelse, dog tidligst 25 dage regnet fra månedens 

udgang. 

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden afregner elafgifter med told- og skatteforvaltningen 

ud fra det samlede forbrug, der er faktureret på elhandelsvirksomhedens aftage-

numre, og efter lov om afgift af elektricitet. Beløbet reduceres med forbrug, når 

forbrugeren har aftale med told- og skatteforvaltningen om egen afregning af elaf-

gifterne i henhold til § 4 i lov om afgift af elektricitet. 

Stk. 3. Såfremt en netvirksomhed eller Energinet.dk afbryder sin ydelse til en el-

handelsvirksomhed i henhold til betingelser for anvendelse af transmissions- og 

distributionsnet, der er fastsat efter offentliggjorte og af Energitilsynet godkendte 

metoder, jf. § 73 a, overføres elhandelsvirksomhedens aftagenumre, der i datahub-

ben er knyttet til den berørte netvirksomhed eller til Energinet.dk, uden forsinkelse 

af Energinet.dk til de relevante forsyningspligtige virksomheder, jf. § 34, stk. 1. 

De berørte forbrugere aftager herefter elektricitet til den efter § 72 fastsatte pris. 

Stk. 4. Såfremt en elhandelsvirksomhed mister sin registrering i datahubben, jf. § 
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72 a, stk. 2, overføres elhandelsvirksomhedens aftagenumre af Energinet.dk til de 

relevante forsyningspligtige virksomheder, jf. § 34. stk. 1. 

 
155. Lovbemærkninger til § 72 d, stk. 3: 

Med den ændrede formulering af § 72 d, stk. 3, præciseres det, at afbrydelse af 
ydelsen fra en netvirksomhed eller Energinet.dk til en elhandelsvirksomhed skal 
ske i henhold til betingelser for anvendelse af transmissions- eller distributionsnet-
tet, der er fastsat efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet i 
henhold til § 73 a. Metoderne skal som minimum beskrive omfanget og arten af 
den misligholdelse, som skal kunne begrunde en afbrydelse. De skal tillige beskri-
ve de mulige tiltag, som skal være gennemført, inden der kan ske afbrydelse. En-
delig skal de beskrive klageadgang og fastlægge, om en klage skal have opsætten-
de virkning.  
For en elhandelsvirksomhed er aftalerne med forbrugerne det vigtigste aktiv. Af-
brydelse af en netvirksomheds eller Energinet.dk’s ydelse til en elhandelsvirksom-
hed er et meget indgribende tiltag, der vil afskære elhandelsvirksomheden fra dens 
aftagere og dermed fra dens vigtigste aktiv. Afbrydelsen vil derfor reelt indebære, 
at elhandelsvirksomheden må ophøre at drive sin virksomhed. Derfor bør der i me-
toderne være indlagt tilstrækkelig tid til, at en elhandelsvirksomhed, der er kom-
met i restance til en netvirksomhed eller Energinet.dk eller af anden grund står 
over for en afbrydelse af net- eller systemydelsen, får mulighed for, i henhold til 
de godkendte metoder, at afvikle restancen, eller gennemføre en selskabsmæssig 
omstrukturering eller salg af virksomheden inden for en fastlagt tidsfrist, således at 
kundegrundlaget ikke mistes.  
Samtidig skal metoderne sikre netvirksomhedernes og Energinet.dk’s økonomiske 
interesser. Disse virksomheder vil være bundet til fortsat leverance til en elhan-
delsvirksomhed, indtil det tidspunkt, hvor en konkret afbrydelse af ydelsen finder 
sted. I henhold til bestemmelsen i stk. 1, vil betalingen for net- og systemydelser 
skulle ske månedsvist bagud i henhold til det målte eller beregnede forbrug. Den 
aktuelle samlede betaling til netvirksomhederne og Energinet.dk, inkl. betaling for 
PSO-omkostninger, er i gennemsnit på ca. 1 mia. kr. pr. måned.  Der kan således 
være tale om meget betydelige beløb, som er i spil, hvis en elhandelsvirksomhed 
ikke overholder sin betalingsfrist.  
Netvirksomhedernes og Energinet.dk’s ydelser til en elhandelsvirksomhed omfat-
ter ydelser knyttet til transporten af elektricitet gennem nettet til elhandelsvirk-
somhedens forbrugere. I praksis kan afbrydelse af ydelsen kun ske ved, at de be-
rørte aftagenumre i datahubben overføres fra elhandelsvirksomheden til de rele-
vante forsyningspligtige virksomheder. 
Med præciseringen af bestemmelsen fremgår det, at forbrugerne overflyttes til en 
forsyningspligtig virksomhed, således at deres fortsatte forsyning er sikret. Beta-
lingen for elektriciteten vil ske til en pris og på vilkår, som er gældende for de re-
levante forsyningspligtige virksomheder, jf. § 72. En forbruger, der har haft en 
gunstig aftale med den berørte elhandelsvirksomhed, vil således ikke have krav på 
at overføre denne aftale til den forsyningspligtige virksomhed. Den forsyningsplig-
tige virksomhed vil heller ikke skulle godtgøre forbrugeren for eventuelt forudbe-
talte beløb til elhandelsvirksomheden.  

 
156. Metodebekendtgørelsens §§ 1 og 5 om anmeldelsespligt og om ind-
holdet af Energinet.dk’s metoder, bekendtgørelse nr. 1085/2010: 

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal 
anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vil-
kår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 
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Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksom-
hedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 
Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af da-
toen for Tilsynets godkendelse. 
Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i meto-
derne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 
… 
§ 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af elforsy-
ningslovens § 26, stk. 3, § 27 c, stk. 11, § 28, stk. 2, nr. 11 og § 31, stk. 2 og 3, 
skal godkendes og offentliggøres efter § 1, såfremt de vedrører 
1) markedsadgang, 
2) tilvejebringelse af balanceringsydelser eller 
3) adgang til grænseoverskridende infrastruktur. 

 

157. Systemansvarsbekendtgørelsens §§ 7 og 8 om markeds-, tilslutnings- 
og målerforskrifter, bekendtgørelse nr. 891/2011: 

§ 7. Energinet.dk skal efter drøftelse med net- og transmissionsvirksomheder ud-
arbejde forskrifter for benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet, som er nød-
vendige for, at Energinet.dk kan varetage sine opgaver. Forskrifterne skal indehol-
de følgende: 
1) Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive el-

forsyningsnet. 
2) Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnettet. 
3) Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet. 
4) Forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet.dk i stand til at 

opretholde den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende 
elforsyningsnet m.v. 

Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være til-
gængelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Hi-
storiske forskrifter skal på tilsvarende måde være tilgængelige for interesserede 
parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energitilsynet. 
Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan ind-
bringes for Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrif-
terne. 
§ 8. Energinet.dk skal efter drøftelse med net-, transmissions- og elhandelsvirk-
somheder udarbejde måleforskrifter til afregnings- og systemdriftsformål, som er 
nødvendige for varetagelsen af Energinet.dk’s opgaver. Måleforskrifterne skal in-
deholde krav til net- og transmissionsvirksomhedernes målinger af forbrug, pro-
duktion og eludveksling, herunder krav til 
1) omfanget af de målinger, som selskaberne skal foretage, herunder i hvilken 

grad elforbrug skal måles 
2) nøjagtigheden af de enkelte målinger og 
3) formidlingen af målinger til berørte parter, herunder inden for hvilke tidsfri-

ster målingerne skal videreformidles. 
Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være til-
gængelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Hi-
storiske forskrifter skal på tilsvarende måde være tilgængelige for interesserede 
parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energitilsynet. 
Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan ind-
bringes for Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrif-
terne. 
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Vurdering 
158. I den foreliggende sag anmodes tilsynet om at tage stilling til a) hvad 
balanceansvaret indebærer, b) procedurer for ophør af balanceansvarsaftalen 
(misligholdelse og opsigelse) herunder det økonomiske ansvar samt c) den 
praktiske håndtering af elleverandørens skift af balanceansvarlig aktør, her-
under beskrivelse af hæftelsesforhold. Der skal ikke tages stilling til for-
skrift C1 i dens helhed. 

159. Vurderingen af metoden foretages ud fra de kriterier, der fremgår af 
elforsyningslovens § 73 a) om rimelighed, objektivitet og ikke diskriminati-
on. 

 
Generelt om Balanceansvar  
160. I dette afsnit beskrives konsekvensen af at være balanceansvarlig 
overfor Energinet.dk gældende for det/de målepunkt/er, som en given ba-
lanceansvarlig er ansvarlig for. Det præciseres, at det økonomiske ansvar er 
gældende uanset, hvor i leveringskæden frem til elleverandør en ubalance 
opstår, herunder at der kun er én balanceansvarlig pr. målepunkt. 

161. Markedsaktører, der ikke har indgået en aftale om balanceansvar, har 
pligt til at indgå en aftale om balanceansvar. Konsekvensen heraf er, at alle 
aktører har en aftale med Energinet.dk, eller med en part, der er godkendt af 
Energinet.dk som balanceansvarlig. 

162. I den foreliggende sag vurderer SET, at der er én overordnet metode 
samt en række vilkår, der er en direkte eller indirekte følge af denne over-
ordnede metode. 

163. Den overordnede metode består i, at det er den balanceansvarlige, der 
er godkendt af Energinet.dk, som afregnes for ubalancer, uanset hvor i leve-
ringskæden frem til elleverandøren, at ubalancen opstår. Der er tale om en 
metode, jf. elforsyningslovens § 73 a). 

164. Metoden fastlægger på en entydig måde, hvorledes balanceomkost-
ningerne skal inddækkes af de konkrete aktører, der er balanceansvarlige for 
en række konkrete målepunkter. Metoden er aftalemæssigt fastlagt og af-
spejlet i forskriften. Alle, der ønsker at blive balanceansvarlige, kan blive 
godkendt balanceansvarlig, såfremt de opstillede krav fastlagt af Energi-
net.dk er opfyldt. Energinet.dk har drøftet præciseringerne med de relevante 
aktører, hvorfor præciseringerne er velkendte af markedsaktørerne. Identite-
ten af de godkendte balanceansvarlige fremgår af Energinet.dk’s hjemme-
side ligesom balanceforskrifterne i øvrigt. 

165.  I den forbindelse bør det også understreges, at den godkendte balan-
ceansvarliges større bevidsthed om mulige risici i teorien kan påvirke ad-
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færd og bidrage til højere omkostninger hos nogle markedsaktører og der-
med en fordyrelse af balanceansvaret. 

166. Dog er det SET’s vurdering, at den anmeldte metode bidrager til klar-
hed om omkostningsinddækningen, herunder at der ikke - i kritiske situatio-
ner - er omkostninger, der væltes over på andre balanceansvarlige eller 
Energinet.dk. 

167. Samlet vurderer SET, at Energinet.dk’s metode for de balanceansvar-
lige, som har forpligtet sig til at overholde balanceansvars forskrift C1 om 
balanceansvar, er objektiv, idet der skal tages stilling til det økonomiske an-
svar i alle situationer. Endvidere er metoden ikke diskriminerende, idet me-
toden gælder alle balanceansvarlige og offentlig tilgængelig, idet C1 for-
skriften findes på Energinet.dk’s hjemmeside. Af disse grunde bør metoden 
kunne godkendes.  

Nødvendige oplysninger  
168. Den forbrugsbalanceansvarlige aktør skal sikre, at stamdata og måle-
data for de relevante målepunkter, som er nødvendige for at kunne gennem-
føre et skift af en forbrugsbalanceansvarlig, til enhver tid kan meddeles 
Energinet.dk. 

169. Energinet.dk præciserer, at det er meget vigtigt for den balanceansvar-
lige i situationer, hvor tredje part i leddet mellem den forbrugsbalancean-
svarlige og kunde ikke opfylder sine forpligtelser, idet manglende overhol-
delse kan udløse skift af leverandør og/eller balanceansvarlig aktør uden 
iagttagelse af de anmeldte foreskrevne formalia.  

170. Energinet.dk vurderer dog, jf. høringssvarene, at der kan opstå et be-
hov for, at de forbrugsbalanceansvarlige har adgang til disse data. Markeds-
aktørerne har kritiseret, at kun elleverandøren har adgang til disse data. Den 
forbrugsbalanceansvarlige har i modsætning til den produktionsbalancean-
svarlige ikke adgang til stam- og måledata. Reglen er knyttet til markedsde-
signet omkring DataHub designet.  

171. Energinet.dk har i høringssvaret bemærket, at den fysiske tilgængelig-
hed af stamdata ikke er reguleret i C1, men at den forbrugsbalanceansvarli-
ge aktør alene er forpligtet til at sikre, at disse data kan fremskaffes. Endvi-
dere bemærkes, at den forbrugsbalanceansvarlige ikke er i fysisk besiddelse 
af stamdata, idet disse alene opbevares hos elleverandøren. I en kritisk situa-
tion, kan den balanceansvarlige anmode Energinet.dk om udtræk af 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 ba-
lanceansvaret. I disse situationer er det vurderet, at det ikke er tilstrækkeligt, 
at den balanceansvarlige aktør skal lægge Energinet.dk’s ensidigt indhente-
de oplysninger til grund. 
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172. SET kan for nærværende inden DataHub’ens ikrafttrædelse ikke vur-
dere databehovet og finder ikke, at dette element udgør en metode i elforsy-
ningslovens § 73 a forstand. SET vurderer, at der snarere er tale om et vil-
kår, som Energinet.dk - hvis det konstateres at vilkåret har urimelige virk-
ninger - bør forpligtes til at afhjælpe. Det er dog umiddelbart SET’s vurde-
ring, at dette forhold ikke gør metoden diskriminerende. Energinet.dk sikrer 
på bedste vis, at også den forbrugsbalanceansvarlige kan få adgang til rele-
vante data. 

Godkendelse af balanceansvarlig aktør  
173. Når Energinet.dk godkender en markedsaktør, stilles der krav om, at 
markedsaktøren er momsregistreret i Danmark eller EU, kan stille nødven-
dig sikkerhed, kommunikerer med Energinet.dk efter givne standarder og 
har indgået aftale om balanceansvar. Energinet.dk ønsker herudover at stille 
krav om, at den balanceansvarlige aktør skal oplyse nødvendige data til 
Energinet.dk elektronisk via formularen ”Stamdata for balanceansvarlige 
aktører” på www.energinet.dk . Samme krav gælder ændringer i stamdata. 

174. Det er SET’s opfattelse, at pligten følger af elforsyningsloven, og indi-
rekte af introduktionen af DataHub’en. SET har ikke bemærkninger hertil.  

Skift af balanceansvar  
175. Som udgangspunkt kan balanceansvaret overdrages til andre markeds-
aktører, der har indgået balanceansvarsaftale med Energinet.dk, forudsat at 
Energinet.dk giver skriftligt samtykke hertil samt at aftalen knytter sig til en 
af de tre kategorier; produktion forbrug og handel. Årsagen hertil er, at den 
balanceansvarlige hæfter for ubalancer i de målepunkter denne er ansvarlig 
for, over for Energinet.dk.  

176. SET vurderer, at overdragelse af en godkendt balanceansvarsaftale, 
forudsat Energinet.dk’s accept, ikke er en selvstændig metode i elforsy-
ningslovens forstand, men en konsekvens af den overordnede metode..  

Opdatering under skift af balanceansvar 
177. En elleverandør for et produktionsanlæg kan efter indgåelse af aftale 
med en godkendt produktionsbalanceansvarlig aktør skifte produktionsba-
lanceansvarlig aktør med 10 dages varsel til en vilkårlig dag direkte i Data-
Hub’en.  

178. Parallelle regler er indført for så vidt angår skift af forbrugsbalancean-
svar. Reglen er, at elleverandøren efter indgåelse af aftale om varetagelse af 
balanceansvar med en godkendt forbrugsbalanceansvarlig aktør kan foretage 
skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør med minimum 10 dages varsel til en 
vilkårlig dag.  
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179. SET vurderer ikke at der er tale om en selvstændig metode omfattet af 
reglerne i elforsyningslovens § 73 a, men en konsekvens af den overordnede 
metode. SET har ikke bemærkninger til varslet på 10 dage. 

Skift af forbrugsbalanceansvar 
180. Reglerne omkring elleverandørens skift af forbrugsbalanceansvar 
præciseres tillige for den situation, hvor der foreligger ophør eller mislig-
holdelse. 

181. Energinet.dk ønsker at præcisere, at misligholdelse i aftaleled, der ik-
ke er reguleret af reglerne i forskrift C1 (Aftale mellem Energinet.dk og 
godkendt balanceansvarlig) ikke automatisk indebærer ubalance, der skal af-
regnes af den balanceansvarlige overfor Energinet.dk.  

182. Det præciseres, at hvis en elleverandørs aftale med en forbrugsbalan-
ceansvarlig ophører, og elleverandøren ikke kan indgå en ny balancean-
svarsaftale, er elleverandøren forpligtet til at melde ”ophør” efter reglerne i 
forskrift H1. I denne sammenhæng præciseres det i forskriften, at den for-
brugsbalanceansvarlige ikke selv kan anvende datahubbens webportal til at 
foretage skift. Spørgsmålet om den forbrugsbalanceansvarlige kan bede el-
leverandøren om at foretage skift, fx ved mislighold af underliggende aftaler 
afhænger af, hvad der er aftalt i den forbrugsbalanceansvarlige kommerciel-
le aftale. 

183. I lyset heraf ønsker Energinet.dk, at den forbrugsbalanceansvarlige i 
forskriften opfordres til at sikre nødvendig eller relevant mulighed for skift 
af forbrugsbalanceansvar i den underliggende aftale. 

184. Det er SET’s vurdering, at præciseringen af, at ubalance kan opstå i 
andre underliggende aftaleled end aftaleleddet mellem Energinet.dk og den 
godkendte balanceansvarlige – også når der er tale om misligholdelse – er 
en direkte konsekvens af rækkevidden af den overordnede metode. Det præ-
ciseres herudover, at ophør af balanceaftale som følge af opsigelse af enten 
den forbrugsbalanceansvarlige eller Energinet.dk, forpligter den forbrugsba-
lanceansvarlige til at orientere elleverandøren/erne om opsigelsen af aftalen 
og dens konsekvenser.  

185. Hvis elleverandøren undlader rettidig anmeldelse af skift af forbrugs-
balanceansvarlig aktør, flytter Energinet.dk, inden 9 dage før ophøret af ba-
lanceansvarsaftalens ophør, elleverandørens kunder til de relevante forsy-
ningspligtige elleverandører pr. netområde for alle nuværende og fremtidige 
målepunkter, som den opsagte forbrugsbalanceansvarlige er registreret som 
balanceansvarlig for.  

186. SET vurderer, at reglerne for overflytning til forsyningspligtvirksom-
hederne er en procesbeskrivelse og ikke en metode, der forudsætter tilsynets 
godkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73. 
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187. Samlet set vurderer SET, at når det er den af Energinet.dk godkendte 
balanceansvarlige, som afregnes for ubalancer, uanset hvor i leveringskæ-
den frem til elleverandøren, at ubalancen opstår, så er der tale en metode i 
elforsyningslovens forstand (§73 a). Efter SET’s vurdering bør metoden 
kunne godkendes af Energitilsynet i medfør af § 5 i metodebekendtgørelsen 
(BEK 1085 af 2009/2010 om netvirksomheders, regionale transmissions-
virksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v.)  

188. Det bemærkes, at godkendelsen er under forbehold for kommende 
regler, såsom fx ikrafttrædelse af Europæiske koder om grænseoverskriden-
de balancering eller system operation, eller bilaterale aftaler med nabo sy-
stemansvarlige, som fremover kan kræve justeringer i eksisterende national 
markedsdesign i denne henseende. 

189. Energinet.dk har ønsket at godkendelsen skal gælde fra 1. marts 2013. 
SET vurderer, at godkendelse af metoden først kan gælde fra afgørelsestids-
punktet – konkret den 19. marts 2013. 

Afgørelse 
190. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling godkender Energitilsynet, jf. 
§ 5, stk. 1 i BEK nr. 1085 af 20/09/2010, følgende metode samt dens afledte 
konsekvenser for aftaleforholdene. 

• Den af Energinet.dk godkendte balanceansvarlige, er økonomisk an-
svarlig for ubalancer overfor Energinet.dk, uanset hvor i leverings-
kæden frem til elleverandøren, at ubalancen opstår. 

 

 

 

 


