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Energinet.dk – metodegodkendelse og gen-
nemgang af forskrifter (datahubben) 
 

Resumé 

1. Energitilsynet skal godkende Energinet.dk’s metoder til fastsættelse 

af priser og betingelser, inden de kan anvendes, og Energinet.dk skal i øv-

rigt anmelde sine markeds- og målerforskrifter til Energitilsynet. Det er 

første gang Energinet.dk anmelder sine markeds- og målerforskrifter med 

samtidig anmeldelse af de deri indeholdte metoder. 

2. Denne sag forelægges for Energitilsynet med henblik på afgørelse 

om henholdsvis: 

 Energinet.dk’s anmeldte metoder angående vilkårene for adgang til 

datahubben kan godkendes, og med henblik på  

 orientering om resultatet af sekretariatets gennemgang af Energi-

net.dk’s forskrifter om disse vilkår. 

 
3. Energinet.dk skal udarbejde forskrifter for benyttelsen af det kollek-

tive elnet samt udarbejde målerforskrifter. Forskrifterne træder i kraft sam-

tidig med datahubbens idriftsættelse den 1. marts 2013.   

4. I forbindelse med indførelsen af datahubben har Energinet.dk revide-

ret sine markeds- og målerforskrifter. Disse er anmeldt til Energitilsynet 

den 1. februar 2012 og genanmeldt den 18. september 2012 med særlig 

angivelse af hvilke dele, der er metodestof, til Energitilsynets godkendelse. 

Det drejer sig om følgende forskrifter: 

 D1: Afregningsmåling 

 F1: EDI-kommunikation 

 H1: Skift af leverandør, flytning mv. 

 H2: Skabelonafregning 

 I: Stamdata  

 

5. I 2010 blev der indført regler med krav om Energitilsynets godken-

delse af metoder. Forskrifterne som sådan skal ikke godkendes af Energitil-
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synet – kun metoderne heri. 

6. Energinet.dk har anmeldt de metoder, der er indeholdt i forskrifterne. Det er første 

gang efter bekendtgørelsen om metoder fra september 2010.  

7. Da forskrifterne og de deri indeholdte metoder er meget tekniske har sekretariatet 

holdt en række møder med Energinet.dk til nærmere afklaring heraf. Sekretariatet hæfter 

sig endvidere ved, at alle metodevalgene er truffet i samarbejde med branchen. 

8. Sekretariatet finder generelt metoderne for rimelige i forhold til elforsyningsloven, 

og bemærker i den sammenhæng, at forskrifterne skal revideres, som en følge af ændrin-

gen af elforsyningsloven af 19. juni 2012, herunder om gennemførelse af den såkaldte 

engrosmodel pr. 1. oktober 2014.  

9. Da sagsområdet blev overført fra Energistyrelsen til Energitilsynet i 2005 blev Til-

synet klagemyndighed og den myndighed, som forskrifterne skal anmeldes til. Da for-

skrifterne udgør en væsentlig del af elmarkedets rammebetingelser vurderede Tilsynet i 

sin tid i forbindelse med overflytningen af sagsområdet til Energitilsynet, hvordan den 

administrative fremgangsmåde skulle være, når Energinet.dk anmelder sine forskrifter, jf. 

Tilsynets afgørelse af 17. december 2007. Fremgangsmåden omfatter sekretariatets tjek-

listegennemgang, samt en nærmere gennemgang, såfremt forskrifterne eller ændringerne 

heri har en væsentlig betydning for rammevilkårene for markedets funktion. 

10. I tjeklistegennemgangen skal sekretariatet undersøge om forskrifterne har hjemmel 

i lovgivningen, herunder hvilken konsekvens en overtrædelse har (sanktion), om de rele-

vante parter har været hørt af Energinet.dk i processen, og om forskrifterne er gjort til-

gængelige, dvs. i praksis offentliggjort på hjemmesiden.  

11. Revisionen som følge af indførelsen af datahubben anses for at have en væsentlig 

betydning for rammevilkårene for markedets funktion, hvorfor sekretariatet har foretaget 

en sådan nærmere gennemgang af de anmeldte forskrifter samt metoderne heri. 

12. Sekretariatet finder generelt forskrifterne tilfredsstillende i forhold til tjeklisten, 

men har bemærkninger til den materielle hjemmel, som beskrevet i forskrifterne, og til 

offentliggørelsen af historiske forskrifter.  

13. Sekretariatet har løbende drøftet anvendelsen af samt forskrifternes beskrivelse af 

sanktioner med Energinet.dk. Den 18. september 2012 genanmeldte Energinet.dk for-

skrifterne inkl. sanktionskapitel efter en fornyet høringsrunde.  

14. Sekretariatet bemærker, at forskrifterne nu indeholder et sanktionskapitel til sidst, 

som beskriver processen for sanktionering af aktørerne ved tilsidesættelse af bestemmel-

ser i forskrifterne og indeholder oversigter over, hvilke bestemmelser i forskrifterne, der 

er sanktioneret.  

15. I forbindelse med folketingets vedtagelse af ændringen af elforsyningsloven om 

udstedelse af forsyningspligtbevillinger, L 1352 af 21. december 2012, anmodede Ener-

gistyrelsen Energinet.dk om at fastlægge markedsbestemmelser, hvorefter elleverandøren 

får en fair chance for at kunne beholde kunden ved dennes flytning (forskrift H1 om flyt-

ning og leverandørskift). Energinet.dk har valgt at sikre dette ved at fjerne mulighed for 

at melde flytning til netvirksomheden. Således kan en kunde efter idriftsættelsen af data-
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hubben den 1. marts 2013 kun anmelde flytning til sin leverandør og ikke længere vælge 

mellem at anmelde dette til enten netvirksomheden eller leverandøren. Med den ventede 

ændring af forbrugerbekendtgørelsen bliver dette princip endvidere fastlagt i § 14. På den 

baggrund har Energinet.dk den 11. januar 2013 anmeldt en ændring til forskrift H1. 

16. Energinet.dk har adresseret alle høringssvar til deres anmeldelser i de vedlagte hø-

ringsnotater, og justeret visse af forskrifternes bestemmelser som følge af høringssvare-

ne. Særligt angående sanktionskapitlet har sekretariatet herefter ikke flere bemærkninger, 

og bemærker videre, at Energinet.dk lægger vægt på en gennemskuelig proces og gene-

relt iagttager proportionalitet ved afgørelse om sanktionering, herunder om afregistrering 

(udelukkelse) af en virksomhed fra datahubben. 

17. Helt generelt gælder i forbindelse med Energinet.dk’s metoder, at:  

 en godkendelse af metoderne er en forudsætning for Energinet.dk’s anvendelse 

heraf,   

 de godkendte metoder skal offentliggøres af Energinet.dk med angivelse af god-

kendelsesdatoen,  

 eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Energinet.dk måtte fastsætte, skal 

godkendes af Energitilsynet, inden de bringes i anvendelse,  

 ændrede metoder, som direkte følge af lovændringer, dog ikke skal anmeldes til 

godkendelse, og at  

 Tilsynet til en hver tid kan tage Energinet.dk’s anmeldte metoder op til fornyet 

bedømmelse, hvis der er anledning hertil. 
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Afgørelse 

18. Energitilsynet godkendte på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering de 

anmeldte metoder, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen, på vilkår af, at Energinet.dk 

snarest og senest samtidig med idriftsættelsen af datahubben på sin hjemmeside offent-

liggør, hvordan kunder kan iværksætte annullering af leverandørskift i de tilfælde, hvor 

der er tale om fejlagtige skift eller om skift, som kunden har fortrudt inden de 14 dages 

fortrydelsesret. 

Tilkendegivelse 
19. Videre tilkendegav Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vur-

dering i relation til metoderne og som følge af tjeklistegennemgangen af forskrifterne, at: 

 det findes kritisabelt, når en definition i forskrifterne formuleres forskelligt fra lo-

vens definition af samme begreb 

 Energinet.dk senest i forbindelse med næste revision af forskrifterne derfor op-

fordres til at rette op på disse forhold angående definitionerne og  

 opfordres til at præcisere forskrifternes hjemmelshenvisninger med paragraf, 

stykke og nr. i henholdt til systemansvarsbekendtgørelsens § 7 om tilslutnings- og 

markedsforskrifter, således at det hermed bliver klart, hvilke sanktioner loven 

hjemler i forhold til hver forskrift  

 det er vigtigt, at de historiske forskrifter fortsat er offentliggjort på Energinet.dk’s 

hjemmeside, idet henvendelser og klager til eksempelvis Tilsynet kan angå for-

hold, der er reguleret af de tidligere forskrifter. 
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Sagsfremstilling 

20. Energinet.dk skal etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måle-

data m.v. Bestemmelsen blev indføjet i elforsyningsloven i juni 2010. Idriftsættelsen af 

datahubben er planlagt til den 1. marts 2013. 

21. Datahubben er et centralt dataudvekslingssystem, der skal give forbrugerne lettere 

adgang til egne data samt gøre det lettere at skifte elleverandør. Samtidig skal elleveran-

dørerne kun henvende sig ét sted for at tilgå måledata til afregning. Datahubben kan illu-

streres på følgende måde (figur 1):  

 

Figur 1: Datahubben pr. 1. marts 2013 

 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

22. I forbindelse med idriftsættelsen af datahubben skal Energinet.dk i samarbejde med 

relevante parter revidere sine forskrifter om:  

 

1. markedsaktørernes anmeldelse af planer for elproduktion, elforbrug, og el-

handel for det følgende driftsdøgn 

2. økonomiske forhold, herunder sikkerhedsstillelse 

3. krav til indrapportering og formidling af dataforhold, 

4. forhold som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og 

handel med elektricitet 

5. målinger 

 

 

23. Relevante parter er de, der benytter datahubben, dvs. netvirksomheder, balancean-

svarlige, leverandører, mæglere, kunder samt interesseorganisationer. 
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24. Energinet.dk skal anmelde sine forskrifter til Energitilsynet samt anmelde metoder, 

der måtte være indeholdt heri, til Energitilsynets godkendelse. 

25. I forbindelse med datahubprojektet har Energinet.dk revideret de relevante mar-

keds- og målerforskrifter, dvs.: 

D1: Afregningsmåling 

F1: EDI-kommunikation 

H1: Skift af leverandør, flytning mv. 

H2: Skabelonafregning 

I: Stamdata  

(C1 om balanceansvar) 

 

26. Energinet.dk anmeldte metoderne den 1. februar 2012 (bilag 2) og genanmeldte 

forskrifterne samt de heri indeholdte metoder den 18. september 2012 (bilag 1). Forskrift 

C1 er anmeldt den 1. maj 2012, og behandles i en særskilt sag.  

27. Energitilsynet bemyndigede i 2007 sekretariatet til at foretage den løbende gen-

nemgang af Energinet.dk’s anmeldte forskrifter, jf. Energitilsynets afgørelse om fastsæt-

telse af fremgangsmåde for tilsynet med Energinet.dk's forskrifter af 17. december 2007 

(se bilag 5). 

28. I 2010 blev de nærmere regler for metodeanmeldelser fastsat i en bekendtgørelse. 

Markeds- og målerforskrifterne har eksisteret siden 2003, og anmeldes nu for første gang 

samtidig med anmeldelse af metoderne.  

29. Energistyrelsen fastsatte den 20. september 2010
1
 de nærmere regler om anmeldel-

se af og om indholdet af de metoder, der anvendes til at fastsætte betingelser og vilkår for 

anvendelsen af transmissions- og distributionsnettet. Ifølge denne metodebekendtgørelse 

angår disse metoder bl.a. metoder, som er indeholdt i forskrifter om markedsadgang. 

30. Energinet.dk har i revisionsprocessen drøftet en række spørgsmål med sekretariatet 

for at søge afklaret, hvilke dele af forskrifterne, der kan anses for metoder, som skal god-

kendes af Tilsynet, inden de kan iværksættes. Metoderne er i vidt omfang af teknisk 

og/eller regningsteknisk karakter. Det er Energinet.dk’s ansvar at identificere og anmelde 

de dele af forskrifterne, der udgør ”metodestof” til Energitilsynets godkendelse. 

31. Det er første gang Energinet.dk anmelder sine markeds- og målerforskrifter i hen-

hold til metodebekendtgørelsen. Energinet.dk har i øvrigt siden 2005, da systemansvars-

bekendtgørelsen
2
 blev ændret, løbende anmeldt alle sine forskrifter til Energitilsynet. 

Ifølge bestemmelser heri skal Energinet.dk anmelde betingelser og vilkår for anvendelsen 

af transmissions- og distributionsnettet til Energitilsynet, og Energitilsynet er klagemyn-

dighed. Endvidere kan Energitilsynet give påbud om ændring af reglerne angående pro-

ducenters, netvirksomheders og elhandleres anmeldelse af planer for driftsdøgnet. 

32. Da Energinet.dk anmeldte forskrifterne primo 2012, identificerede og anmeldte de 

samtidig metoderne heri, jf. anmeldelsen med mail af 1. februar 2012 (se bilag 2) supple-

                                                 
1
 Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomhe-

ders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. (metodebekendtgørelsen). 
2
 Gældende systemansvarsbekendtgørelse er bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig 

virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (systemansvarsbekendtgørelsen). 
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ret med forklaringer ved møde den 28. februar 2012 og 9. marts 2012 (referater vedlagt 

som bilag 8).  

33. Da forskrifterne blev anmeldt primo 2012, var de vedlagt høringsnotat (se bilag 3), 

men forskrifterne var uden angivelse af sanktion for overtrædelse af bestemmelserne. Det 

vedlagte høringsnotat indeholdt relevante parters høringssvar, og identificerede samtidig, 

hvor de anmeldte forskrifter var ændret i forhold til tidligere udgaver ud fra høringsnota-

tet. En særskilt liste med sanktionerne blev anmeldt den 28. marts 2012 uden forudgåen-

de høring.  

34. Energinet.dk sendte forskrifterne inkl. sanktionsafsnit og -lister i høring den 24. 

august 2012. Energinet.dk har modtaget yderligere høringssvar fra parterne angående 

sanktionsbestemmelserne i forskrifterne. Disse høringssvar er adresseret i Energinet.dk’s 

høringsnotat, som blev vedlagt genanmeldelsen af 18. september 2012. Høringsnotatet af 

18. september 2012 fremgår af bilag 4.  

35. Energinet.dk anmeldte den 19. oktober 2012 en revideret udgave af Forskrift H1 

om leverandørskifte, se bilag 1C. Herefter er det præciseret, at såvel leverandøren som 

kunden kan iværksætte stop af et fejlagtigt leverandørskift. 

36. Energinet.dk har ved mail af 11. januar 2013 anmeldt en revideret markedsforskrift 

H1 om leverandørskift, således at en elleverandør får en fair chance for at kunne beholde 

sin kunde, når kunden melder sin fraflytning til elleverandøren.  

37. Med denne ændring kan kunden ved fraflytning kun melde dette til elleverandøren. 

Det kan således ikke længere meldes til netvirksomheden. Således kan leverandøren sik-

re, at han beholder kunden efter flytningen. Energinet.dk ønsker, at ændringen træder i 

kraft samtidig med de reviderede markedsforskrifters ikrafttræden den 1. marts 2013. 

38. Energinet.dk ønsker ændringen efter en henvendelse fra Energistyrelsen, jf. Ener-

ginet.dk’s svar til styrelsen af 10. september 2012, hvoraf fremgår, at styrelsen har an-

modet Energinet.dk om at sikre, at den ”eksisterende elleverandør” har en fair chance for 

at give tilbud på at ”flytte med”, når en kunde flytter. Energinet.dk anmelder nu metode-

ændringen, efter den har været i høring, således at den kan træde i kraft 1. marts 2013. 

39. Tilsynsnotatet blev drøftet af Energitilsynet på mødet den 27. november 2012, og 

det besluttedes at udsætte punktet til mødet i januar 2013, da der skulle indhentes yderli-

gere oplysninger fra Energinet.dk. 

40. Det kan oplyses, at Energistyrelsen den 11. januar 2013 udsendte en høring om en 

ændring af Forbrugerbekendtgørelsen som følge af den nyligt vedtagne lovændring om 

udstedelse af forsyningspligtbevillinger, L 1352 af 21. december 2012. Af udkastet til 

ændret bekendtgørelse fremgår bl.a., at Energinet.dk fastlægger proceduren for anmel-

delse og verifikation af aftaler. Energinet.dk’s verifikation sker gennem stikprøvekontrol 

eller efter Energinet.dk’s vurdering på anden måde med henblik på at opfylde Energi-

net.dk’s systemansvarsforpligtelser, herunder hensyntagen til nettekniske og forsynings-

sikkerhedsmæssige forhold. Endvidere fremgår, at forbrugeren melder adresseændring, 

både ved til- og fraflytning, til sin elhandelsvirksomhed. 
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Høring 

41. Inden anmeldelsen har Energinet.dk drøftet forskrifterne på en række møder med 

aktørerne. Forud for anmeldelsen har Energinet.dk sendt forskrifterne samt de deri inde-

holdte metoder i høring hos aktørerne. Energinet.dk har haft forskrifterne i høring inden 

første anmeldelse den 1. februar 2012 og igen inden genanmeldelserne den 18. september 

2012, 19. oktober 2012 og 11. januar 2013. Energinet.dk’s høringer har resulteret i hø-

ringsnotater, se bilag 3, 4 og 13.  

42. Endvidere har Sekretariatet for Energitilsynet haft udkast til tilsynsnotat i høring 

såvel efter første anmeldelse som forud for tilsynsmødet i november 2012. Høringssvar 

fra første runde er vedlagt som bilag 6 og høringssvar fra anden runde er vedlagt som 

bilag 7. 

Energinet.dk’s høringer 

43. Energinet.dk oplyser, at de forud for den første anmeldelse i 2012 sendte forskrif-

terne, og dermed samtidig metoderne, i høring i en bred kreds. Endvidere har Energi-

net.dk udsendt de efterfølgende anmeldelser i høring til samme kreds, se bilag 3 og 4 og 

13. 

44. Høringerne har ført til en række præciseringer i forskrifterne, se nedenfor under 

vurderingsafsnittet. 

Sekretariatet for Energitilsynets høringer 

45. Sekretariatet for Energitilsynet sendte den 15. maj 2012 udkast til tilsynsnotat i 

høring hos Energinet.dk samt Dansk Energi, Forbrugerrådet, FSE, Energistyrelsen og 

Datatilsynet. Efter Energinet.dk’s genanmeldelse af forskrifterne den 18. september 

2012, sendte sekretariatet den 24. september 2012 udkast til tilsynsnotat i høring igen i 

samme kreds. Sekretariatet har ikke fundet anledning til at udsende det reviderede udkast 

til tilsynsnotat efter anmeldelsen den 11. januar 2013 i høring. 

46. Energinet.dk, Forbrugerrådet, Ankenævnet på Energiområdet og Dansk Energi har 

afgivet høringssvar 23.-29. maj 2012 som resultat af første høringsrunde, se bilag 6. 

Samme parter har givet høringssvar ved anden høringsrunde i perioden 8.-12. oktober 

2012, se bilag 7. 

47. Nedenfor refereres de høringssvar, sekretariatet har modtaget i foråret og i septem-

ber 2012. Svarene er refereret opdelt på emner, og efterfølges af sekretariatets bemærk-

ninger. Et mere udførligt referat heraf findes i bilag 9. 

Èn leverandør pr. målepunkt, H1 

48. I første høringsudgave af notatet bemærkede sekretariatet, at Energinet.dk bør være 

åben over for muligheden af at ændre på bestemmelsen om kun én leverandør pr. måle-

punkt, såfremt markedsudviklingen fordrer det.  

49. Energinet.dk afviser, at det er muligt. 

50. Sekretariatet tager dette til efterretning, men bemærker, at muligheden ikke bør 

afskrives på forhånd. 

Registrering og afregistrering i aktørregistret, H1 
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51. Sekretariatet bemærkede i første høringsudgave af nærværende notat, at ordningen 

med obligatorisk optagelse i Energinet.dk’s aktørregister, såfremt en aktør ønsker mar-

kedsadgang, er rimelig, og hæftede sig ved, at samme krav ventedes lovfæstet for så vidt 

angår elforsyningsvirksomheder, jf. det fremsatte forslag, L 176, om fremme af konkur-

rencen på elmarkedet mv. (engrosmodellen) – nu vedtaget, jf. § 72 a i L 575/2012, som 

træder i kraft den 1. oktober 2014.  

52. Sekretariatet bemærkede videre, at en eventuel klage over Energinet.dk’s opsigelse 

af aftalen om registrering i givet fald skal behandles af Energitilsynet, der i givet fald i 

særlige tilfælde vil kunne give klagen opsættende virkning i henhold til de almindelige 

forvaltningsretlige principper. 

53. Energistyrelsen bemærker hertil, at en afregistrering af en virksomhed i datahubben 

ikke kun vil have konsekvenser for den berørte virksomhed, men også for dens kunder, 

der vil kunne lide et økonomisk tab, hvis de har betalt forud. Derfor bør der gøres mest 

muligt for, at afregistrering kun sker, hvor alle andre løsninger er udtømt, eller hvor hen-

synet til forsyningssikkerheden nødvendiggør en afregistrering. 

54. Sekretariatet bemærker hertil, at det allerede følger af lovbemærkningerne til § 31, 

stk. 3, at denne sanktion kun forudsættes anvendt, hvor andre midler så som advarsel, 

henstilling m.v. ikke har vist sig virkningsfuld, og at Energinet.dk endvidere er underlagt 

forvaltningsloven, hvorfor Energinet.dk’s afgørelser træffes efter almindelige forvalt-

ningsretlige principper, herunder om bl.a. proportionalitet. Sekretariatet finder, at Ener-

ginet.dk på den baggrund bør præcisere i forskrifterne hvornår, og efter hvilken procedu-

re afregistrering kan finde sted. Dette er sket med genanmeldelsen 18. september 2012, 

se videre neden for i vurderingen om de genanmeldte forskrifter samt i tjeklistegennem-

gangen. 

55. Endvidere bemærker Energistyrelsen, at virksomheder, der er afhængige af at være 

registreret i datahubben for at kunne udøve deres virksomhed, er afhængige af reglerne 

om at miste registreringen. Derfor er der behov for, at vilkårene for Energinet.dk’s opsi-

gelse af aftalen fremgår klart af forskriften, og at det sikres, at der er en fælles forståelse 

af vilkårene mellem Energinet.dk og brugerne af datahubben. 

56. Energistyrelsen anbefaler på den baggrund, at Tilsynet som minimum stiller en 

række krav til klare definitioner af manglende overholdelse og til processen, der fører 

frem til afregistrering.  

57. Ifølge engrosmodellen skal såvel omfanget og arten af misligholdelsen, der fører til 

Energinet.dk’s afregistrering af en aktør, som de mulige tiltag, der skal være gennemført 

inden, anses for metodestof, jf. lovbemærkningerne til § 72 d, stk. 3 om afregistrering.  

58. Bestemmelsen træder i kraft den 1. oktober 2014, og en nærmere gennemgang af 

juridisk tekniske implikationer af denne tilføjelse skal efter sekretariatets vurdering fore-

tages i god tid forinden.  

59. En sådan gennemgang er nødvendig, fordi der med den seneste tilføjelse til lovæn-

dringen blev indført en ny bestemmelse om aktørens adgang til domstolsprøvelse, jf. § 

31, stk. 5, som allerede er trådt i kraft den 1. juli 2012, ligesom lovændringerne i øvrigt 

efter sekretariatets vurdering er lidt uklare med hensyn til, hvornår Tilsynet skal udstede 

administrative bøder for overtrædelse af Energinet.dk’s målerforskrifter, jf. § 86, jf. § 22, 
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stk. 3 i loven, og hvornår der er tale om markedsforskrifter, hvor der kan ske afregistre-

ring ved overtrædelse af bestemmelserne, jf. § 31, stk. 3 og samme – nu omformulerede 

– § 22, stk. 3. Energistyrelsen har på et møde med sekretariatet den 17. august 2012 op-

lyst, at en sådan lovteknisk gennemgang vil ske i forbindelse med det igangværende re-

guleringseftersyn.  

Branchen ønsker data mere end 3 år tilbage for timeafregnede kunder 

60. Sekretariatet har i høringsudgaven af notatet citeret Energinet.dk for, at de vil im-

plementere adgang til data 3 år tilbage for timeafregnede kunder, hvis erfaringerne fra 

branchen viser behov herfor. Indtil videre ønsker branchen det ikke. 

61. Dansk Energi bemærker, at dette ikke er korrekt, og anfører at denne begrænsning 

bør fjernes, hvis ikke væsentlige forhold taler imod. 

62. Energistyrelsen anfører, at relevante parter bør have adgang til data i tilstrækkeligt 

mange år til, at reglerne om informative regninger kan opfyldes for alle kundekategorier.  

63. Energinet.dk bemærker hertil, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at ud-

vide fra 1-3 år eller mere i version 1 af datahubben, men hvis branchens erfaringer viser 

behov for udvidelse, har Energinet.dk tilkendegivet, at ville rette op herpå i en senere 

udgave af datahubben. 

64. Sekretariatet tager Energinet.dk’s bemærkning til efterretning, og hæfter sig ved, at 

Energinet.dk har taget spørgsmålet op i forbindelse revisionen af markedsforskrifterne i 

forbindelse med arbejdet med næste udgave af datahubben som følge af lovændringen 

(engrosmodellen). 

Samme frister for til- og fraflytning 

65. Dansk Energi ønsker ens frister for til- og fraflytning og bemærker at på dette 

punkt, er branchens ønsker ikke efterkommet i Energinet.dk’s høringsproces. Videre an-

fører Dansk Energi, at kunder på flyttedagen kan stå i en situation, hvor de kan melde 

indflytning men ikke fraflytning. 

66. Energinet.dk svarer hertil i brev af 29. maj 2012, at de gerne ser ens frister for til- 

og fraflytning, og at de gerne vurderer muligheden for alene at kunne foretage til- og 

fraflytning fremadrettet, gerne i forbindelse med den ventede revision af datahubben som 

følge af lovforslaget om engrosmodellen, L 176. 

67. Sekretariatet tager dette til efterretning. 

10 arbejdsdage til leverandørskift 

68. Dansk Energi anfører, at det er lidt i overkanten, når sekretariatet citerer Energi-

net.dk for, at branchen er enig i den stramning, at leverandørskift skal kunne ske på 10 

arbejdsdage mod kravet om 3 uger, som fastsat i § 14, stk. 1 i Forbrugerbekendtgørelsen 

(og i EU’s 3. pakke). Det ville være mere retvisende at skrive, at branchen mener, at 10-

dages fristen kan håndteres. 

69. Energinet.dk har ikke tilbagevist dette i sit høringssvar af 29. maj 2012. 

70. Sekretariatet har rettet dette i notatets vurderingsafsnit.  

Vedr. datasikkerhed – alle forskrifter 
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71. Såvel Energistyrelsen som Forbrugerrådet efterlyser, at forskrifterne bør udformes 

under hensyn til principperne om ”privacy by design”, se også lovbemærkningerne til L 

575 om engrosmodellen, hvori det anføres i pkt. 3.6: Reglerne for registrering af i data-

hubben (…) vil skulle tilpasses for at understøtte virksomhedernes opgaver og forpligtel-

ser (…), herunder fx regler, der sikrer forbrugerbeskyttelse i henhold til principperne om 

”privacy by design”.   

72. Energinet.dk bemærker hertil, at virksomheden har etableret et samarbejde med 

Digitaliseringsstyrelsen og Alexandra Instituttet
3
 omkring data- og forbrugerbeskyttelse. 

73. Sekretariatet bemærker, at tilsyn med behandlinger af personoplysninger hos of-

fentlige myndigheder og private virksomheder mv. henhører under Datatilsynet, som 

også har været inddraget ved etableringen af datahubben. Sekretariatet lægger til grund, 

at Energitilsynet ikke skal metodegodkende principperne for datasikkerhed. 

Definitioner – alle forskrifter 

74. Sekretariatet bemærkede i høringsudgaven af notatet, at det er særdeles uhensigts-

mæssigt, når en definition formuleres forskelligt fra lovens definition om samme begreb, 

og at Energinet.dk senest i forbindelse med næste revision af forskrifterne bør rette op 

herpå.  

75. Dansk Energi bemærker, at organisationen er enig i, at det er uhensigtsmæssigt, når 

en definition formuleres forskelligt fra lovens. 

76. Energinet.dk bemærker, at de afvigelser, der er i forhold til loven er nøje overvejet 

i forhold til nødvendigheden heraf. Afvigelsen er ikke udtrykkeligt anført i hvert enkelt 

tilfælde, da det er vurderet til at være for omfangsrigt og vil give anledning til forvirring. 

Det betyder naturligvis ikke, at forskrifterne må være i modstrid med loven, men blot at 

der er lagt vægt på modtagerens behov. 

77. Sekretariatet fastholder imidlertid, at det er særdeles uhensigtsmæssigt at benytte 

definitioner, der er forskellige fra lovens om samme begreb, og at det forvirrer, når defi-

nitioner om samme begreb kan være forskellig fra forskrift til forskrift. Sådanne uklarhe-

der kan føre til unødige klagesager, hvilket bør undgås. 

Listen over sanktioner – alle forskrifter 

78. Indledningsvis bemærkes, at Energinet.dk efter lovændringen i juni 2012 igangsatte 

den proces, som førte frem til deres genanmeldelse den 18. september 2012, se nærmere 

herom i under vurderingsafsnittet i tjeklistegennemgangens pkt. 2.  

79. Energinet.dk har efter lovændringen genanmeldt reviderede forskrifter, hvor sank-

tionerne for overtrædelse nu fremgår af selve forskriften (sidste afsnit) – og ikke af sær-

skilte lister.  

                                                 
3
 Alexandra Instituttet ledes af en bestyrelse på elleve medlemmer, heraf otte virksomhedsrepræsentanter 

og tre repræsentanter fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Instituttet er åbent for virksomheder, 

organisationer, foreninger, institutioner og myndigheder med interesse for informations- og kommunikati-

onsteknologi. 
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80. Endvidere har Energinet.dk haft de reviderede forskrifter i høring inden genanmel-

delsen. De særskilte sanktionslister blev ikke sendt i høring af Energinet.dk, inden den 

første anmeldelse. Energinet.dk har udarbejdet et høringsnotat og foretaget visse tilpas-

ninger, se nedenfor i vurderingsafsnittet om tjeklistegennemgangens pkt. 2.1. De anmeld-

te forskrifter er nu offentliggjort inkl. sanktionerne. 

81. Energinet.dk har flere sanktionsmuligheder ved overtrædelse af deres forskrifter. I 

vidt omfang kan Energinet.dk afregistrere aktører (”brugere”), jf. § 31, stk. 3, og i andre 

tilfælde – typisk ved netvirksomheders overtrædelse af målerforskriften – må Energi-

net.dk anmode Energitilsynet om at udstede påbud eventuelt efterfulgt af daglige eller 

ugentlig bøder, jf. §§ 86, stk. 1, jf. § 22, stk. 3.  

82. Sekretariatet har anbefalet Energinet.dk at kopiere den fremgangmåde, der benyttes 

i lovgivningen, dvs. et afsnit til sidst i forskriften, kaldet ”sanktionsbestemmelser”, med 

angivelse af de en til tre mulige sanktionsbestemmelser, som måtte være relevante, jf. 

forskriftens hjemmel, og for hver sanktion angive henvisning til berørte bestemmelser i 

forskriften, dvs. nr.-henvisning til de bestemmelser, som sanktionen angår. 

83. Energistyrelsen er enig heri, og anbefaler også, at sanktioner bør fremgå af de en-

kelte forskrifter, og anfører videre, at ingen sanktion bør gælde, uden de er klart defineret 

og beskrevet, se også herom ovenfor. Endelig anfører Energistyrelsen i denne sammen-

hæng, at forskrifterne bør være metodegodkendt, inden datahubben går i drift. 

84. Sekretariatet tager lovændringen om engrosmodellen til efterretning. Her fremgår 

det af lovbemærkningerne til § 72 d, at Tilsynet skal metodegodkende de metoder i 

Energinet.dk’s forskrifter, som ligger til grund for afregistrering efter § 31, stk. 3 i elfor-

syningsloven. § 72 d træder i kraft den 1. oktober 2014. 

85. Endvidere bemærker sekretariatet, at en lovteknisk gennemgang er nødvendig, in-

den lovændringens (engrosmodellen) ikrafttræden, fordi lovændringen efter sekretaria-

tets vurdering er lidt uklar med hensyn til, hvornår Tilsynet skal udstede administrative 

bøder for overtrædelse af Energinet.dk’s målerforskrifter, jf. § 86, jf. § 22, stk. 3 i loven, 

og hvornår der er tale om markedsforskrifter, hvor der kan ske afregistrering ved over-

trædelse af bestemmelserne, jf. § 31, stk. 3 og samme – nu omformulerede – § 22, stk. 3. 

Energistyrelsen har på et møde med sekretariatet den 17. august 2012 oplyst, at en sådan 

lovteknisk gennemgang vil ske i forbindelse med det igangværende reguleringseftersyn 

Historiske forskrifter – alle forskrifter 

86. Endelig bemærker Energistyrelsen, at styrelsen er enig med sekretariatet i, at alle 

historiske forskrifter bør kunne fremsøges på Energinet.dk’s hjemmeside. 
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Lovgrundlag 

87. 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 lovgrundlaget. Gennemgangen er tilret-

telagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendt-

gørelser citeres før eventuelle retspraksis og de lidt blødere retskilder, så som litteratur 

citeres afslutningsvis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden 

har for den samlede vurdering – således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af 

mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen.   

88. 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 overens-

stemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttel-

se. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat 

give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. 

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredyg-

tig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og 

miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe 

konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 

 

89. Elforsyningslovens § 5, nr. 8 og 13 om henholdsvis definition af forsyningspligtig 

virksomhed og netvirksomhed: 

§ 5. I denne lov forstås ved følgende:  

… 

8) Forsyningspligtig virksomhed: Virksomhed med bevilling med pligt til at forsyne forbrugere, 

som ikke gør brug af muligheden for valg af anden leverandør, med elektricitet. 

 

13) Netvirksomhed: Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet. 

 

90. Elforsyningslovens § 6, stk. 4, om vilkår for ydelser, som Energinet.dk stiller til 

rådighed: 

§ 6. … 

Stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt an-

går deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennem-

sigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 

 

91. Elforsyningslovens § 22 om netvirksomheders forpligtelser: 

§ 22. En netvirksomhed skal 

1) opretholde den tekniske kvalitet i nettet, 

2) måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net, 

… 

Stk. 3. Netvirksomheden skal forsyne brugere af nettet med de nødvendige oplysninger om måling 

af elektricitet, der transporteres gennem virksomhedens net. Klima-, energi- og bygningsministe-

ren kan fastsætte regler om måling af elektricitet og formidling af forbrugsdata i slutforbruget. 

… 
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92. Elforsyningslovens nye § 22, stk. 3 om Energinet.dk’s markeds- og målerforskrif-

ter, som træder i kraft den 1. oktober 2014, jf. § 4, stk. 2 i lov nr. 575 af 18. juni 2012): 

§ 22. En netvirksomhed skal 

1) opretholde den tekniske kvalitet i nettet, 

2) måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net, 

… 

Stk. 3. Netvirksomheden indberetter oplysninger vedrørende virksomhedens aftagenumre til den 

datahub, som Energinet.dk etablerer og driver, jf. § 28, stk. 2, nr. 7, efter vilkår fastsat af Energi-

net.dk i henhold til § 31, stk. 2, om forbrug af elektricitet, tarifoplysninger og anden information 

af betydning for elhandelsvirksomhedernes fakturering, jf. § 72 b, stk. 1. Netvirksomheden varsler 

via datahubben væsentlige ændringer i priser og vilkår i henhold til regler fastsat af klima-, energi- 

og bygningsministeren. 

 
93. Elforsyningslovens § 27 c, stk. 11 om regler og kriterier for driftsdøgnets planer 

samt for omlægninger heraf: 

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

ten i det transmissionsnet, der er stillet til rådighed for Energinet.dk. 

… 

Stk. 2. Brugere af det kollektive elforsyningsnet skal efter regler fastsat af Energinet.dk og på 

baggrund af den i stk. 1 nævnte offentliggørelse anmelde planer for elproduktion, elforbrug og el-

handel for det følgende driftsdøgn til Energinet.dk. 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 fastsæt-

ter endvidere objektive kriterier for beregning af betalingen for reduktion eller afbrydelse efter stk. 

5. 

… 

Stk. 11. Energinet.dk skal efter høring af relevante parter anmelde regler og kriterier, som Energi-

net.dk fastsætter i medfør af stk. 2 og 9, til Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om æn-

dring af reglerne og kriterierne, jf. § 77. 

… 
 

94. Elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7 om Energinet.dk’s pligt til at etablere data-

hubben og nr. 12 om pligt til at udarbejde forskrifter for netvirksomheders målinger: 

§ 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder 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 

… 

 

95. Elforsyningslovens § 31 om Energinet.dk’s markedsforskrifter og afregistrering: 

§ 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 virksomhedens ydelser. 

Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre 
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1) økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko for ud-

gifter, som Energinet.dk påtager sig på brugerens vegne, eller som er forbundne med 

brugen af Energinet.dk’s ydelser, 

2) krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for 

Energinet.dk’s arbejde og 

3) forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med 

elektricitet. 

Stk. 3. Energinet.dk kan træffe afgørelse om, at brugere, som groft eller gentagne gange tilsidesæt-

ter 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 Energitilsy-

net. 

 

96. Lovbemærkninger til § 31, stk. 3, L 520/2006, om afregistrering i aktørregistret: 

Efter bestemmelsen i stk. 3 kan Energinet.dk træffe afgørelse om, at brugere, som groft eller gen-

tagne gange tilsidesætter fastsatte vilkår, helt eller delvist udelukkes fra at gøre brug af Energi-

net.dk’s ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Denne sanktion 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 al-

mindelige forvaltningsretlige principper.  

 
97. 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 afgø-

relsen er meddelt virksomheden. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Energinet.dk an-

lægger sag mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. 

Domstolsprøvelsen har ikke opsættende virkning. 

 

98. Elforsyningslovens nye § 34 om ”tvangsflytning”, som er trådt i kraft, om forsy-

ningspligtige virksomheders leveringsforpligtelse, som er trådt i kraft: I § 34, stk. 1, æn-

dres »tilbyde levering af« til: »mod betaling levere«. 

99. 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 elhandelsvirksomhed om levering af elektrici-

tet, eller hvis aftale med denne anden elhandelsvirksomhed er afbrudt, uden at forbrugeren har 

indgået aftale med en ny elhandelsvirksomhed. Energinet.dk sikrer, at forbrugerens aftagenummer 

umiddelbart overføres til den rette forsyningspligtige virksomhed, således at der ikke opstår op-

hold i forsyningen. Den forsyningspligtige virksomhed har ret til betaling for den leverede elektri-

citet til en pris, der er fastsat i medfør af § 72. 

Præciseringen sigter på at fjerne den usikkerhed, som den hidtidige formulering, at den forsy-

ningspligtige virksomhed skal »tilbyde levering«, har kunnet give anledning 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 manglende 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. 
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100. Lovbemærkningerne til § 72 (L 494 fra 2004) om regulering af forsyningspligtpri-

sen – ekstrakt om den ”obligatoriske grænse på over 100.000 kWh”: 

Den obligatoriske grænse for opsætning af timemålere – fastsat af netvirksomhederne på baggrund 

af en frivillig aftale mellem netvirksomhederne - er pr. januar 2003 forbrugere med et årsforbrug 

over 200.000 kWh. Den 1. januar 2005 sænkes den obligatoriske grænse til 100.000 kWh. Alle 

forbrugere kan stille krav om opsætning af timemåler mod betaling af de aktuelle omkostninger.  

Det tilstræbes, at alle forbrugere på sigt vil blive afregnet time for time. Det bliver da muligt at 

koble forbrugerens faktiske forbrug direkte til elspotprisen time for time. Elforbrugere der overgår 

fra »skabelonafregning« til timemåling skal afregnes i forhold til den faktiske timemåling og 

timepris på elspot.  

 

at den forsyningspligtige virksomhed skal tilbyde elektricitet til samme pris i hele den forsynings-

pligtige virksomheds område, gennem en omkostningsdækning svarende til forskellen mellem den 

regulerede elpris på fastlandet og den billigste pris, elektriciteten kan tilvejebringes til i det isole-

rede elsystem.  

 
101. Elforsyningslovens § 54 om inddragelse af netvirksomhedernes bevillinger:  

§ 54. En bevilling kan inddrages, hvis 

1) bestemmelser, vilkår eller påbud efter denne lov eller lov om fremme af vedvarende 

energi eller regler udstedt i medfør af disse love gentagne gange overtrædes, 

2) der i en ansøgning om bevilling eller tilladelse i tilknytning til bevillingen er givet urig-

tige eller vildledende oplysninger, eller 

3) indehaveren af bevillingen eller tilladelsen tages under rekonstruktionsbehandling, ind-

giver konkursbegæring eller erklæres konkurs. 

Stk. 2. Hvis en overtrædelse som nævnt i stk. 1 kan afhjælpes, kan klima-, energi- og bygningsmi-

nisteren meddele indehaveren, at denne inden for en fastsat frist skal overholde sine forpligtelser 

efter bevillingen eller tilladelsen. 

Stk. 3. Beslutning efter stk. 1, nr. 1 og 2, træffes af retten og efter stk. 1, nr. 3, af klima-, energi- 

og bygningsministeren. 

Stk. 4. Hvis en overtrædelse af bestemmelser, vilkår eller påbud efter denne lov eller lov om 

fremme af vedvarende energi eller regler udstedt i medfør af disse love indebærer tilsidesættelse 

af væsentlige hensyn til forsyningssikkerheden, kan klima-, energi- og bygningsministeren midler-

tidigt inddrage bevillingen. Klima-, energi- og bygningsministeren skal i forbindelse med afgørel-

sen vejlede den pågældende om prøvelsesadgangen, jf. stk 5. 

Stk. 5. Den, hvis bevilling er midlertidigt inddraget efter stk. 4, kan forlange inddragelsen prøvet 

af retten. 

Stk. 6. Inddrages en bevilling fra en net- eller transmissionsvirksomhed i medfør af stk. 1 eller 4, 

kan klima-, energi- og bygningsministeren pålægge Energinet.dk at videreføre den bevillingsplig-

tige aktivitet midlertidigt. Energinet.dk’s nødvendige omkostninger hertil fordeles på brugerne af 

den overtagne aktivitet. 

Stk. 7. Den, hvis bevilling inddrages efter stk. 1 eller 4, eller konkursboet skal efter klima-, energi- 

og bygningsministerens bestemmelse bistå Energinet.dk eller en ny bevillingshaver med overta-

gelsen af driften samt stille anlæg, kundekartotek m.v. til rådighed for den overtagende virksom-

hed på rimelige vilkår. Klima-, energi- og bygningsministeren bestemmer, på hvilke vilkår anlæg, 

kundekartotek m.v. skal stilles til rådighed. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom. 

Stk. 8. Inddrages en bevilling fra en forsyningspligtig virksomhed i medfør af stk. 1 eller 4, kan 

klima-, energi- og bygningsministeren pålægge Energinet.dk at videreføre den bevillingspligtige 

aktivitet midlertidigt. Tages en forsyningspligtig virksomhed under rekonstruktionsbehandling, el-
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ler erklæres den konkurs, uden at der sker inddragelse af bevillingen, kan klima-, energi- og byg-

ningsministeren pålægge Energinet.dk at videreføre den bevillingspligtige aktivitet midlertidigt, 

såfremt rekonstruktøren eller kurator enten ikke ønsker at videreføre den forsyningspligtige virk-

somhed eller ikke viderefører den forsyningspligtige virksomhed på tilfredsstillende måde for for-

brugerne. Rekonstruktøren eller kurator skal meddele Energinet.dk og klima-, energi- og byg-

ningsministeren hurtigst muligt og senest en uge efter rekonstruktionsbehandlingens indledning 

henholdsvis konkursdekretets afsigelse, om den forsyningspligtige virksomhed skal videreføres el-

ler ikke. Bestemmelsen i stk. 7 finder tilsvarende anvendelse i de her nævnte situationer. Energi-

net.dk’s fastsættelse og udmeldelse af priser for forsyningspligtig el sker efter principperne i § 72, 

stk. 1-6, med de nødvendige modifikationer. 

Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministeren kan udbyde en bevilling, der er inddraget i medfør 

af stk. 1 eller 4. 

 

102. Elforsyningslovens §§ 86 og 87 om sanktioner ved overtrædelse: 

§ 86. Undlader nogen rettidigt at efterkomme et påbud meddelt af Energitilsynet efter § 85 c om at 

give oplysninger i henhold til § 22, stk. 3, eller at efterkomme et påbud meddelt af Energitilsynet i 

medfør af § 72, stk. 7, eller § 77, kan Energitilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågældende 

daglige eller ugentlige bøder. 

Stk. 2. Der er udpantningsret for de i stk. 1 nævnte bøder. 

 

§ 87. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 

1) driver produktions-, net- og transmissionsvirksomhed samt forsyningspligtig virksomhed 

efter §§ 10, 19 og 33 uden bevilling, 

2) etablerer og driver net eller anlæg efter §§ 11, 12 a, 21, 22 a og 23 uden tilladelse, 

3) tilsidesætter vilkår for en bevilling eller tilladelse efter de i nr. 1 og 2 nævnte bestemmel-

ser, 

4) undlader at foretage underretning som angivet i § 19 d, stk. 3, og § 35, 

5) undlader at afgive erklæring, foretage registrering, indberetning eller afhændelse som an-

givet i §§ 37 og 37 a, 

6) anvender midler i strid med § 37 a, stk. 3, 

7) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et 

ulovligt forhold, 

8) undlader at afgive oplysninger som omhandlet i kapitel 12, 

9) meddeler klima-, energi- og bygningsministeren, Energitilsynet eller Energiklagenævnet 

urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysnin-

ger, 

10) overtræder § 19 a, stk. 8, § 84, stk. 5, eller § 84 a eller 

11) overtræder vilkår for en godkendelse efter § 98, stk. 2. 

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 

overtræder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om betingelserne 

for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling. 

 
103. Elforsyningslovens nye § 72, stk. 5 om afbrydelse ved kundens manglende beta-

lingsevne/-villighed, og som er trådt i kraft: 

§ 72. … 

Stk. 5. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed fra 

en forbruger, kan en forsyningspligtig virksomhed kræve sikkerhed for betaling af fremtidigt for-

brug i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og bygningsministeren. Såfremt forbrugeren ikke 
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stiller den fornødne sikkerhed, kan den forsyningspligtige virksomhed tage skridt til afbrydelse af 

elektricitetsforsyningen. Afbrydelse af elektricitetsforsyningen til en forbruger kan ikke ske som 

middel til at inddrive skyldig betaling for allerede afholdt forbrug. 

 

104. Lovbemærkninger hertil: 

Forsyningspligtige virksomheder skal forsyne forbrugere, der ikke har valgt anden elleverandør, 

eller hvis aftale med en anden elleverandør er ophørt. Forsyningspligtige virksomheder er dog ik-

ke forpligtet til at levere elektricitet til forbrugere, der ikke betaler for ydelsen. I takt med at el-

markedet udvikler sig, må det forventes, 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 anden leverandør. 

Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed fra en 

forbruger, og forudsat den forsyningspligtig virksomhed ikke kan opnå den fornødne sikkerhed for 

en forbrugers betaling for fremtidig levering af elektricitet, indebærer forslaget, at den forsynings-

pligtige virksomhed vil kunne stille krav om depositum eller anden tilfredsstillende sikkerhedsstil-

lelse for betalingen i henhold til regler, herunder regler om varsling, der fastsættes af klima, ener-

gi- 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. Aftagenummeret aktive-

res igen, når forbrugeren atter har indgået aftale med en elhandelsvirksomhed, herunder eventuelt 

den forsyningspligtige virksomhed, om levering. Energinet.dk’s forskrifter fastlægger retningslin-

jer for kommunikationen vedrørende afbrydelse af forsyningen. 

Med forslaget præciseres det, at afbrydelse af leveringen ikke kan bruges som instrument til at 

inddrive manglende betaling for allerede afholdt forbrug. Det indebærer, at manglende betaling 

for allerede afholdt forbrug må inddrives efter dansk rets regler om inddrivelse af gæld. 

 

105. Elforsyningsloven som ændret ved lov nr. 575 af 18. juni 2012 (engrosmodellen). 

Reglerne om samfakturering, pligt til registrering i datahubben, afregistrering af elhan-

delsvirksomheder, m.v., som træder i kraft 1. oktober 2014: 

§ 72 a. En elhandelsvirksomhed skal være registreret som bruger af datahubben for at kunne vare-

tage sine opgaver efter § 8, stk. 5, § 72 a, stk. 3-6, og §§ 72 b-72 d i henhold til ikkediskrimine-

rende vilkår fastsat af Energinet.dk i medfør af § 31, stk. 2. 

Stk. 2. En elhandelsvirksomheds registrering i datahubben med henblik på varetagelse af opgaver 

efter § 8, stk. 5, § 72 a, stk. 3-6, og §§ 72 b-72 d forudsætter, at elhandelsvirksomheden er regi-

streret hos told- og skatteforvaltningen i henhold til lov om afgift af elektricitet. Told- og skatte-

forvaltningen skal uden forsinkelse meddele Energinet.dk, hvis en registreret elhandelsvirksomhed 

får inddraget sin registrering. Tilsvarende skal Energinet.dk uden forsinkelse meddele told- og 

skatteforvaltningen, hvis en registreret elhandelsvirksomhed mister sin registrering i datahubben. 

Stk. 3. Registrering i datahubben forudsætter, at elhandelsvirksomheden er medlem af en kollektiv 

garanti- eller forsikringsordning for sikkerhed for afgiftsbetalinger til told- og skatteforvaltningen. 

Stk. 4. Elhandelsvirksomheden skal udføre informationsaktiviteter for at sikre gennemsigtighed 

om markedsforholdene for alle forbrugergrupper og herunder informere om forbrugernes rettighe-

der 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 Energinet.dk vedrørende nettekniske for-

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

serne i stk. 3-6. 

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

groft eller gentagne gange misligholder forpligtelserne nævnt i stk. 3-6. Ved manglende opfyldel-

se af et påbud kan klima-, energi- og bygningsministeren fratage elhandelsvirksomheden dens ret 

til at være registreret i datahubben. Elhandelsvirksomheden 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 virksom-

hed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsæt-

tes over for klima-, energi- og bygningsministeren, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt 

virksomheden. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Klima-, energi- og bygningsmini-

steren anlægger sag mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige 

sager. 

 

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

net.dk og fakturerer forbrugerne for levering af elektricitet inklusive net- og systemydelser, elaf-

gifter m.v. Betaling af omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. § 8, og elafgifter m.v. videre-

faktureres uændret til forbrugeren. Endvidere videreføres netvirksomheders bindende midlertidige 

prisnedsættelser uændret til forbrugerne. Fakturering bagud sker mindst fire gange om året og se-

nest 2 måneder efter udgangen af en 3-måneders-periode. 

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

dret 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 datahubben i henhold til forskrifter ud-

stedt af Energinet.dk i medfør af § 31, stk. 2. I særlige tilfælde, der fastlægges i bekendtgørelsen 

om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i hen-

hold 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 elhan-

delsvirksomhed og netvirksomhed. 

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden indberetter data til datahubben vedrørende identifikation af for-

brugeren på et givent aftagenummer, som elhandelsvirksomheden har indgået aftale med. Elhan-

delsvirksomheden 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, ind-

beretter elhandelsvirksomheden ophævelsen af aftaleforholdet til datahubben, hvorefter forbruge-

ren overføres til den relevante forsyningspligtige virksomhed, jf. § 34, stk. 1. 

Stk. 4. Når et aftaleforhold ophører, oplyses den relevante netvirksomhed via datahubben om dato 

for aftalens ophør. Netvirksomheden skal herefter sikre, at der foretages slutmåling hos forbruge-

ren. 

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

ger m.v. på hvert enkelt aftagenummer, som er omfattet af en aftale med elhandelsvirksomheden. 

Elhandelsvirksomheden kan tillige indhente oplysning om det summerede forbrug og den samlede 

betaling herfor til hver enkelt netvirksomhed 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 fakturere sine forbrugere. Endvi-

dere kan det forsikringsselskab, der varetager forsikringsordningen, 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 aftaleforhold 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 meget 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 elhandelsvirksomhedens aftage-
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numre. 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 aftagenumre, og efter lov om afgift 

af elektricitet. Beløbet reduceres med forbrug, når forbrugeren har aftale med told- og skattefor-

valtningen om egen afregning af elafgifterne i henhold til § 4 i lov om afgift af elektricitet. 

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

hed i henhold til betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, der er fastsat ef-

ter offentliggjorte og af Energitilsynet godkendte metoder, jf. § 73 a, overføres elhandelsvirksom-

hedens aftagenumre, der i datahubben er knyttet til den berørte netvirksomhed eller til Energi-

net.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. § 72 a, stk. 2, 

overføres elhandelsvirksomhedens aftagenumre af Energinet.dk til de relevante forsyningspligtige 

virksomheder, jf. § 34. stk. 1. 

 

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

Med den ændrede formulering af § 72 d, stk. 3, præciseres det, at afbrydelse af ydelsen fra en net-

virksomhed eller Energinet.dk til en elhandelsvirksomhed skal ske i henhold til betingelser for an-

vendelse af transmissions- eller distributionsnettet, der er fastsat efter offentliggjorte metoder, som 

er godkendt af Energitilsynet i henhold til § 73 a. Metoderne skal som minimum beskrive omfan-

get 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. Endelig skal de be-

skrive klageadgang og fastlægge, om en klage skal have opsættende virkning.  

For en elhandelsvirksomhed er aftalerne med forbrugerne det vigtigste aktiv. Afbrydelse af en 

netvirksomheds eller Energinet.dk’s ydelse til en elhandelsvirksomhed er et meget indgribende til-

tag, 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 virksom-

hed. Derfor bør der i metoderne være indlagt tilstrækkelig tid til, at en elhandelsvirksomhed, der 

er kommet 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 af-

vikle 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. Dis-

se virksomheder vil være bundet til fortsat leverance til en elhandelsvirksomhed, indtil det tids-

punkt, 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 be-

regnede forbrug. Den aktuelle samlede betaling til netvirksomhederne og Energinet.dk, inkl. beta-

ling 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 beta-

lingsfrist.  

Netvirksomhedernes og Energinet.dk’s ydelser til en elhandelsvirksomhed omfatter ydelser knyt-

tet til transporten af elektricitet gennem nettet til elhandelsvirksomhedens forbrugere. I praksis kan 

afbrydelse af ydelsen kun ske ved, at de berørte aftagenumre i datahubben overføres fra elhan-

delsvirksomheden til de relevante forsyningspligtige virksomheder. 

Med præciseringen af bestemmelsen fremgår det, at forbrugerne overflyttes til en forsyningsplig-

tig virksomhed, således at deres fortsatte forsyning er sikret. Betalingen for elektriciteten vil ske 

til en pris og på vilkår, som er gældende for de relevante 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 forsyningspligti-

ge virksomhed vil heller ikke skulle godtgøre forbrugeren for eventuelt forudbetalte beløb til el-

handelsvirksomheden.  

 

107. Lov om Energinet.dk § 17 om forvaltningsloven anvendelse, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 1097/2011: 

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

mand gælder for Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber. 
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108. Forvaltningslovens bestemmelser om partshøring, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 

9. oktober 2012: 

§ 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af be-

stemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før 

myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at frem-

komme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågælden-

de part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for 

afgivelsen af den nævnte udtalelse. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 

1) det efter oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at 

træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag, 

2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, 

3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hen-

syn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, 

4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende 

oplysninger, 

5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder 

m.v., eller hvis forelæggelsen af oplysningerne for parten i øvrigt vil være forbundet med 

væsentlige vanskeligheder, eller 

6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt 

med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgø-

relsen træffes. 

Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at 

nærmere angivne sagsområder, hvor bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 eller 5, i almindelighed vil fin-

de anvendelse, ikke skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1. 

 

§ 20. I sager, hvor myndigheden efter anmodning fra en part kan ændre afgørelsen, kan myndig-

heden undlade at foretage partshøring, hvis sagens karakter og hensynet til parten selv taler for 

det. 

Stk. 2. Er partshøring undladt i medfør af stk. 1, skal afgørelsen ledsages af de oplysninger, som 

parten ellers skulle være gjort bekendt med efter bestemmelsen i § 19. Parten skal samtidig gøres 

bekendt med adgangen til at få sagen genoptaget. Myndigheden kan fastsætte en frist for fremsæt-

telse af begæring om genoptagelse. 

Stk. 3. Hvor adgangen til at påklage den trufne afgørelse til en anden forvaltningsmyndighed er 

tidsbegrænset og begæringen om sagens genoptagelse fremsættes inden klagefristens udløb, af-

brydes klagefristen. Klagefristen løber i så fald videre fra det tidspunkt, hvor den nye afgørelse er 

meddelt parten, dog med mindst 14 dage. 

 

Retten til at afgive udtalelse 

§ 21. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens 

afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden kan fastsætte en 

frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 

1) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, 

2) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn    

til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, eller 

3) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at afgive en udta-

lelse til sagen, inden afgørelsen træffes. 

 

109. Metodebekendtgørelsens §§ 1 og 5 om anmeldelsespligt og om indholdet af Ener-

ginet.dk’s metoder, bekendtgørelse nr. 1085/2010: 

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de me-

toder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder 

tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anven-

delse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 



Side 22 af 52 

 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for Tilsynets 

godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder 

ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

 

…  

 

§ 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af elforsyningslovens § 26, 

stk. 3, § 27 c, stk. 11, § 28, stk. 2, nr. 11 og § 31, stk. 2 og 3, skal godkendes og offentliggøres ef-

ter § 1, såfremt de vedrører 

1) markedsadgang, 

2) tilvejebringelse af balanceringsydelser eller 

3) adgang til grænseoverskridende infrastruktur. 
 

110. Systemansvarsbekendtgørelsens §§ 7 og 8 om markeds-, tilslutnings- og målerfor-

skrifter, bekendtgørelse nr. 891/2011: 

§ 7. Energinet.dk skal efter drøftelse med net- og transmissionsvirksomheder udarbejde forskrifter 

for benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet, som er nødvendige for, at Energinet.dk kan vare-

tage sine opgaver. Forskrifterne skal indeholde følgende: 

1) Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsynings-

net. 

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 tilgængelige for 

brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på til-

svarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energi-

tilsynet. 

Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energi-

tilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 

 

§ 8. Energinet.dk skal efter drøftelse med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder udarbej-

de måleforskrifter til afregnings- og systemdriftsformål, som er nødvendige for varetagelsen af 

Energinet.dk’s opgaver. Måleforskrifterne skal indeholde krav til net- og transmissionsvirksomhe-

dernes målinger af forbrug, produktion og eludveksling, herunder krav til 

1) omfanget af de målinger, som selskaberne skal foretage, herunder i hvilken grad elfor-

brug skal måles 

2) nøjagtigheden af de enkelte målinger og 

3) formidlingen af målinger til berørte parter, herunder inden for hvilke tidsfrister målinger-

ne skal videreformidles. 

Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for 

brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på til-

svarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energi-

tilsynet. 

Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energi-

tilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 

 
111. Forbrugerbekendtgørelsens § 14, stk. 1, om, at leverandørskifte skal effektueres 

inde 3 uger, bekendtgørelse nr. 161/2011: 

§ 14. Netvirksomheden skal effektuere en forbrugers skift af elhandelsvirksomhed inden for 3 

uger fra netvirksomhedens modtagelse af anmodning om leverandørskift, med mindre forbrugeren 

ønsker en senere dato, jf. § 4. 

 

112. Fortrydelsesfristen i lov om forbrugeraftaler, lov nr. 451 af 9. juni 2004: 

Fortrydelsesrettens område 
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§ 17. Forbrugeren kan træde tilbage fra aftalen i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel 

(fortrydelsesret) ved aftaler om fjernsalg og ved aftaler indgået uden for fast forretningssted som 

nævnt i § 2, stk. 2, nr. 2. 

Stk. 2. Reglerne i dette kapitel gælder ikke for 

   1) de i § 9, stk. 2, nævnte tilfælde, 

   2) finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., 

   3) aftaler om værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydel    

   sens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som leverandøren ikke har nogen indflydelse  

   på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden, og 

   4) spil og lotteri. 

Stk. 3. Kapitlet gælder dog for de i stk. 2, nr. 3 og 4, nævnte aftaler, hvis aftalen er indgået uden 

for fast forretningssted under omstændigheder som nævnt i § 2, stk. 2, nr. 2, litra a og b. 

 

Fortrydelsesfristen og dens beregning  

§ 18. Vil forbrugeren bruge fortrydelsesretten, skal forbrugeren benytte den fremgangsmåde, der 

følger af § 19, stk. 1 og 2, inden for en frist på 14 dage, ved aftaler om individuel pensionsordning 

dog inden for en frist på 30 dage.  

Stk. 2. Fristen regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:  

   1) Den dag, hvor aftalen indgås, hvis aftalen vedrører en tjenesteydelse eller en vare, som skal  

   fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, og i andre tilfælde den dag, hvor  

   forbrugeren har fået det købte eller den første levering i hænde, eller  

   2) den dag, hvor forbrugeren har modtaget de oplysninger, som det efter kapitel 3 påhviler den     

   erhvervsdrivende at give på papir eller andet varigt medium.  

Stk. 3. Ved fjernsalg af varer udløber fristen senest 3 måneder efter den dag, hvor forbrugeren fik 

varen, det første parti heraf eller den første levering i hænde. Ved fjernsalg af ikkefinansielle tje-

nesteydelser udløber fristen senest 3 måneder efter aftalens indgåelse.  

 

113. Høring af 11. januar 2013: udkast til forbrugerbekendtbekendtgørelse om adresse-

ændring, jf. § 14: 

§ 14. Forbrugeren aftaler skift af elhandelsvirksomhed med den fremtidige elhandelsvirksomhed. 

Stk. 2. Forbrugeren melder adresseændring, både ved til- og fraflytning, til sin elhandelsvirksom-

hed. 

 

114. Høring af 11. januar 2013: udkast til forbrugerbekendtbekendtgørelse om Energi-

net.dk’s stikprøver af fejlagtige elleverandørskift, jf. §  

§ 15. Ved aftale om skift af elhandelsvirksomhed anmelder den nye elhandelsvirksomhed den øn-

skede skiftedato til Energinet.dk. Elhandelsvirksomheden skal efter anmodning fra netvirksomhe-

den eller Energinet.dk fremlægge dokumentation for aftalens indgåelse.  

 Stk. 2. Energinet.dk fastlægger proceduren for anmeldelse og verifikation af aftaler. Energi-

net.dk’s verifikation sker gennem stikprøvekontrol eller efter Energinet.dk’s vurdering på anden 

måde med henblik på at opfylde Energinet.dk’s systemansvarsforpligtelser, herunder hensyntagen 

til nettekniske og forsyningssikkerhedsmæssige forhold. 

115. Energitilsynets beslutning af 17. december 2007 om sekretariatets fremgangsmåde 

ved Energinet.dk’s anmeldelse af forskrifter (se bilag 5): 

16.   Tilsynet besluttede, at de af Energinet.dk siden primo 2005 anmeldte forskrifter, jf. kap. 3 i 

systemansvarsbekendtgørelsen, som udgangspunkt alene underlægges den i pkt. 66 anførte tjekli-

ste gennemgang, herunder en gennemgang af høringsnotat med vægt på en gennemgang af de hø-
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ringssvar energinet.dk har modtaget og Energinet.dk’s reaktion herpå, og at Sekretariatet bemyn-

diges til at foretage denne gennemgang med henblik på den nødvendige opfølgning.  

17.   Videre besluttede Tilsynet, at de anmeldte forskrifter forelægges Tilsynet, når Sekretariatet 

finder, der bør ske ændringer af væsentlig betydning for rammevilkårene for markedets funktion i 

forskrifterne, eller hvor der er tale om en væsentlig ændring i forhold til tidligere gældende for-

skrifter, herunder når ændringen er sket som følge af nye eller ændrede EU-krav.  



Side 25 af 52 

 

Vurdering 

116. Energitilsynet skal vurdere om: 

1. de anmeldte metoder kan godkendes og  

2. om forskrifterne i øvrigt, herunder sanktionerne, giver anledning til bemærknin-

ger, jf. Tilsynets afgørelse af 17. december 2007 om sekretariatets tjeklistegen-

nemgang af anmeldte forskrifter. 

 

1. Vurdering af de anmeldte metoder 
 

117. I metodebekendtgørelsen anføres, at metoder kan være indeholdt i forskrifter om: 

 

 tilslutning til det kollektive net 

 anmeldelser af planer for det følgende driftsdøgn 

 godkendelse af og omlægning af planer for det følgende driftsdøgn,  

 krav til målinger,  

 vilkår for brugerne af Energinet.dk’s ydelser, herunder om hel eller del-

vis udelukkelse for brug af Energinet.dk’s ydelser, såfremt brugeren 

groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkårene. 

 

118. Metoderne kan ifølge bekendtgørelsen angå: 

 Markedsadgang 

 Tilvejebringelse af balanceringsydelser eller 

 Adgang til grænseoverskridende infrastruktur 

 

119. Metoder er ikke yderligere defineret i lov eller bekendtgørelse. Metoder er beskre-

vet i eldirektivet, men heller ikke defineret nærmere her: 

Art. 31, stk. 1: Den regulerende myndighed har følgende opgaver: 

 at fastsætte eller godkende transmissions- eller distributions tariffer eller 

deres metoder i overensstemmelse med gennemsigtige kriterier. 

...  

Art. 37, stk. 6: De regulerende myndigheder har ansvaret for fastsættelse eller 

godkendelse af i det mindste de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsæt-

te betingelser og vilkår, i tilstrækkelig god tid inden de træder i kraft, for: 

 

 tilslutning og adgang til nationale net, herunder transmissions- og distri-

butionstariffer eller metoderne herfor. Disse tariffer eller metoder skal 

være udformet således, at de nødvendige investeringer i nettene kan 

gennemføres på en sådan måde, at investeringerne sikrer nettenes leve-

dygtighed. 

 

120. I den foreliggende sag drejer det sig om metoder angående markedsadgang. 

121. Der er typisk flere metoder ”gemt” i forskrifter, men det er ikke en forudsætning 

for en metode, at den er en direkte del af en forskrift (fx Storebælt – reservation). Ny 

lovregulering vil ofte føre til revision af metoder, fx fører indførelse af datahubben til 

revision af flere forskrifter, herunder metoder indeholdt deri. Anvendelse af en ny regule-

ring eller en gennem retspraksis fastlagt forståelse heraf, vil imidlertid ikke være en me-
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tode, fx frist for gennemførelse af leverandørskift, der ifølge forbrugerbekendtgørelsen 

skal være effektueret inden 3 uger. 

122. Det er generelt Energinet.dk’s vurdering, at de anmeldte metoder kan indstilles til 

godkendelse, idet de opfylder elforsyningslovens krav, der fastslår, at vilkår skal være 

gennemsigtige, objektive, rimelig, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige, som 

bl.a. anført i lovens § 6, stk. 4 og § 31, stk. 2. 

123. Sekretariatet bemærker i denne sammenhæng, at der flere steder i loven er anført 

kriterier, som bør inddrages i vurderingen af forskrifterne, herunder ikke mindst lovens 

formålsbestemmelse i § 1, dvs. hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, mil-

jø og forbrugerbeskyttelse, jf. § 1, stk. 1, samt sikring af en effektiv anvendelse af øko-

nomiske ressourcer og målet om at skabe konkurrence på markeder for produktion og 

handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2. Loven præciserer særligt i forhold til Energinet.dk, 

at virksomheden skal udføre sine opgaver i overensstemmelse med § 1, stk. 2, jf. § 31, 

stk. 1, som er en af hjemlerne til udstedelse af forskrifterne. 

124. Energinet.dk har for hver forskrift identificeret metoderne deri, og givet en begrun-

delse for rimeligheden af hver enkelt metode. På et møde med Energinet.dk den 28. fe-

bruar 2012 gennemgik Energinet.dk alle de anmeldte metoder for sekretariatet, og uddy-

bede samtidig baggrunden for hvert metodevalg samt deres overensstemmelse med lo-

vens formål. Referat af mødet fremgår af bilag 8. 

125. Nedenfor følger en gennemgang af de anmeldte metoder i de 5 forskrifter: 

1. Forskrift D1 om afregningsmåling: 

126. De anmeldte metoder angående afregningsmåling (se bilag 2A) angår: 

 procedurer for daglig udveksling af 15 / 60 værdier, pkt. 4.1 – 4.2 

 procedurer for fiksering og refiksering, pkt. 4.4-4.5 

 procedurer for udveksling af måledata for skabelonafregnede målepunkter, pkt. 

5.1 

 procedurer for måneds- og kvartalsaflæst produktion, pkt. 5.2 

 målepunkters tilstande og identifikation, pkt. 6.1-6.2 

 afregningsmålinger generelt og fortegnskonvention, pkt. 6.2.2 

 opgørelse af produktion henholdsvis forbrug på et produktionsanlæg, pkt. 7 

 måling af produktion fra direkte tilsluttede produktionsanlæg (vindmøller og sol-

celler), pkt.7.1-7.2  

 estimering af produktion ved balanceafregning, pkt. 7.5 

 skabelonafregnede målepunkter, herunder negative forbrugsdata, aperiodiske af-

læsninger og timeaflæste skabelonafregnede målepunkter, pkt. 8.1 

 målinger på samarbejdslinjer, pkt. 9 

 kontrol af måledata, bilag 1 

 fusion af netvirksomheder, bilag 2 

 håndtering af målinger på centrale kraftværker, bilag 5 

 
127. Som baggrund for metoderne anfører Energinet.dk en lang række forhold, såsom et 

valg afbalanceret mellem flere hensyn, hensynet til deres effektive kontrol, kvalitet og 

konsistens i data, minimere fejl i data, effektiv drift, omkostningsbesparende, genkende-
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lighed, gennemsigtighed, undgå forskelsbehandling, udvikling af markedet og forbedring 

af konkurrencen.  

128. Metoderne i D1 er valg blandt tekniske løsninger, og efter Energinet.dk’s gennem-

gang heraf på mødet den 28. februar 2012, vurderer sekretariatet, at lovens hensyn er 

tilgodeset, og at de valgte metoder således ikke anses for urimelige. Referatet er vedlagt 

som bilag 8. 

129. Sekretariatet hæfter sig her særligt ved, at alle de valgte metoder er truffet i samar-

bejde med branchen. Energinet.dk har udarbejdet tre høringsnotater, se bilag 3, 4 og 13.  

130. Energinet.dk’s høringsnotater angående D1 viser, at der har været bemærkninger til 

metoderne i pkt. 4.5, 5.1.1, 8 og 8.1. Med undtagelse af 5.1.1. angår disse afklaring af 

teksten, eller har ført til præciseringer i teksten. Det er således sekretariatets forståelse, at 

alle parters bemærkninger er imødekommet.  

131. Dong Energy Eldistribution anfører, at punkt 5.1.1 om netvirksomheders pligt til at 

vedligeholde data om skabelongrænsen er administrativt besværligt. 

132. Energinet.dk bemærker hertil, at der vil blive fulgt op herpå, når forskrifterne revi-

deres i forbindelse med implementeringen af engrosmodellen. 

133. Sekretariatet har ikke yderligere bemærkninger hertil. 

2. Forskrift F1 om EDI-kommunikation: 

134. Energinet.dk definerer EDI-kommunikation som struktureret overførsel af data 

mellem virksomheder ad elektronisk vej, jf. definitionen i pkt. 1.8 i forskriften. De an-

meldte metoder i forskrift F1 (se bilag 2B) angår: 

 Datahubbens rolle i markedet, pkt. 4.1 (gengivelse af lovbemærkningerne til § 28, 

stk. 2, nr. 7) 

 Datahubbens åbningstider: arbejdsdage kl. 8-16, pkt. 4.2 

 Udvekslingsformater, pkt. 4.4 

 Aktøridentifikation: krav om ét nr. i form af GLN eller EIC, pkt. 4.5 

 Fejlhåndtering og kvitteringer, pkt. 5.2 

 Tids-, dato- og periodeformater, pkt. 5.3 

 Aktørernes åbningstider: kl. 8-17 

 Identifikation af målepunkter, pkt. 5.6 

 Kommunikation initieres af aktøren, pkt. 6 

 Krav til aktørernes it-systemer, pkt. 7.1 

 Aktører, deres it-systemer og væsentlige ændringer heri skal godkendes af Ener-

ginet.dk, pkt. 8 

 

135. Metoderne i F1 er hovedsagelig valg blandt tekniske løsninger, og efter Energi-

net.dk’s gennemgang heraf på mødet den 28. februar 2012, vurderer sekretariatet, at 

lovens hensyn er tilgodeset, og at de valgte metoder således ikke anses for urimelige.  

136. Sekretariatet hæfter sig her særligt ved, at alle de valgte metoder er truffet i samar-

bejde med branchen. Energinet.dk har udarbejdet et høringsnotater (bilag 3, 4 og 13), 

hvoraf det fremgår, at aktørerne ikke har haft bemærkninger til forskrift F1 om EDI-

kommunikation.  
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137. Sekretariatet har ikke yderligere bemærkninger hertil. 

3. Forskrift H1 om leverandørskift og flytning m.v.  

138. De anmeldte metoder i H1 angår optagelse i aktørregister, leverandørskift, og flyt-

ning, se bilag 2C. Sekretariatet vurderer, at H1 er en central forskrift for den nærmere 

gennemførelse af markedet: 

 Optagelse i aktørregistret, pkt. 3.1 

 Stikprøvekontrol af leverandørers fuldmagt, pkt. 3.3: 

 Elleverandører kan alene indgå aftaler med ”den registrerede disponent” på måle-

punktet (kunden på adressen), pkt. 3.3 

 Timeafregnede kunders måledata kan hentes højest 1 år tilbage, og skabelonaf-

regnede kunders måledata kan alene hentes for de seneste 3 år, pkt. 3.5 

 Der registreres kun én leverandør pr målepunkt, (samme gælder balanceansvarli-

ge, jf. forskrift C1), pkt. 3.6 

 Mæglere sikres adgang til samme data som leverandører, men ikke til samme 

handlemuligheder, fx leverandørskift, pkt. 3.7 

 Leverandørskift skal anmeldes uden ophold og senest med 10 arbejdsdage varsel 

dog tidligst 10 år før skæringsdatoen, pkt. 4.1 

 Processen for tilflytning og fraflytning, pkt. 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.3.1 

 Ophør af aftale, pkt. 6 

 Rettelse af fejlagtigt leverandørskift, pkt. 7.1  

 Skift til timeafregning, pkt. 8 

 Proces for afbrydelse og genåbning, pkt. 9.1 

 Oprettelse af nyt målepunkt, pkt. 10.1 

 Datahubbens svartid på godkendelse /afvisning på EDI meddelelser er en time.   

 

139. Første høringsnotat fra januar 2012 (bilag 3) viser, at aktørerne har haft bemærk-

ninger til stort set alle metoderne indeholdt i H1, herunder ikke mindst spørgsmålet om 

leverandørskift, se høringsafsnittet ovenfor, hvorfor sekretariatet i det følgende gennem-

går alle de anmeldte metoder: 

Optagelse i aktørregistret, pkt. 3.1 

140. Optagelse i Energinet.dk’s register bliver obligatorisk for aktører på markedet, dvs. 

netvirksomheder, leverandører, balanceansvarlige og mæglere. Disse aktører skal være 

optaget i Energinet.dk’s aktørregister for at få adgang til datahubben. Energinet.dk indgår 

standardaftaler med aktørerne, hvormed de forpligter sig til at overholde markedsforskrif-

terne. Aftalerne indgås, jf. markedsforskrifterne, og anses således ikke for en selvstændig 

metode, da metoderne vurderes og godkendes ved anmeldelse af forskrifterne. Ved 

manglende overholdelse heraf kan Energinet.dk opsige aftalen om registrering, jf. § 31, 

stk. 3 i elforsyningsloven. Når Energinet.dk træffer afgørelse om optagelse eller opsiger, 

gælder forvaltningsloven, jf. § 17 i lov om Energinet.dk.  

141. Sekretariatet vurderer, at ordningen med obligatorisk optagelse i registret er rime-

lig, og hæfter sig ved at samme krav er lovfæstet for så vidt angår elhandelsvirksomhe-

der, jf. § 72 a, stk. 1 i L 575, som træder i kraft 1. oktober 2014.  

142. Sekretariatet bemærker, at en eventuel klage over Energinet.dk’s opsigelse af afta-

len om registrering i givet fald skal behandles af Energitilsynet, der i særlige tilfælde vil 
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kunne give klagen opsættende virkning i henhold til de almindelige forvaltningsretlige 

principper. 

143. Alternativt kan en klager efter den nye bestemmelse i § 31, stk. 5, forlange afgørel-

sen om afregistrering indbragt for domstolene.  

144. Sekretariatet bemærker videre, at ifølge den seneste lovændring (L 575, engrosmo-

dellen), skal omfanget og arten af den misligholdelse, hvorefter Energinet.dk kan afregi-

strere en aktør samt de mulige tiltag, som skal være gennemført inden, også anses for 

metodestof, jf. specielle bemærkninger til § 72 d, stk. 3 (træder i kraft 1. oktober 2014). 

Endelig skal Energinet.dk beskrive klageadgang og fastlægge, om en klage skal have 

opsættende virkning.  

145. Energinet.dk har i genanmeldelsen, indføjet et afsnit om sanktioner til sidst i for-

skrifterne, og har dér præciseret, hvem der er pligtsubjekt, se også ovenfor om listen af 

sanktioner i høringsafsnittet. Endvidere er den processuelle tilgang ved sanktionering 

beskrevet nærmere her, ligesom klageadgangen er beskrevet i et indledende afsnit i for-

skrifterne. Se nærmere herom under tjeklistegennemgangen, pkt. 2. 

146. Sekretariatet afventer i øvrigt reguleringseftersynet af den danske elforsyningssek-

tor som nedsat i sommeren 2012, og bemærker, at § 72 d først træder i kraft den 1. okto-

ber 2014. 

Stikprøvekontrol af leverandørers fuldmagt, pkt. 3.3: 

147. Med den anmeldte metode kontrollerer Energinet.dk / datahubben ikke ved hvert 

leverandørskift, om leverandøren har en gyldig aftale med kunden (fuldmagt). I stedet 

foretager Energinet.dk alene en stikprøvekontrol af de gennemførte leverandørskift. Den-

ne fremgangsmåde svarer til hidtidig praksis og er valgt af hensyn til ønsket om hurtig 

ekspedition. 

148. Efter Tilsynets møde den 27. november 2012 rettede Energitilsynets formand hen-

vendelse til Energinet.dk, jf. brev af 29. november 2012, jf. bilag 10, med følgende 

spørgsmål: 

1) Hvordan vil Energinet.dk føre kontrol med, at ingen bliver leverandørskiftet 

uden accept? 

2) Hvordan påtænker Energinet.dk at tilrettelægge sin stikprøvekontrol af, at der 

foreligger dokumentation for accept? 

3) I den forbindelse anmodes Energinet.dk om, at inddrage en vurdering af kon-

sekvenserne af det aktuelle lovforslag om forsyningspligt – nu vedtaget, L 

1352 af 21. december 2012? 

4) Hvad er i følge Energinet.dk et uacceptabelt højt niveau af fejlagtige leveran-

dørskift? 

5) Tidsplanen for hvornår stikprøvekontrollen kan træde i kraft? 

149. Energinet.dk indsendte sin redegørelse den 7. januar 2013, se bilag 11, hvoraf føl-

gende svar fremgår: 

Ad 1) Energinet.dk’s kontrol med kundeaccept 

150. Sekretariatet noterer, at Energinet.dk i sit svar alene adresserer spørgsmålet som et 

privatretligt forhold mellem kunde og leverandør. Med spørgsmålet havde formanden 
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imidlertid fokus på Energinet.dk’s egen rolle ved leverandørskift, idet Energinet.dk, på 

baggrund af oplysninger fra leverandøren, foretager en handling med virkning for tred-

jemand. Spørgsmålet vedrørte derfor, hvordan Energinet.dk fører kontrol med, at disse 

handlinger foretages på korrekt grundlag. På baggrund af Energinet.dk’s oplysninger om 

stikprøvekontrol m.v. lægger sekretariatet til grund, at Energinet.dk i forbindelse med 

besvarelsen heraf også har vurderet og fundet, at Energinet.dk’s oplysninger ved leveran-

dørskift sammen med kontrolforanstaltningerne er tilstrækkelige til, at Energinet.dk kan 

træffe en saglig afgørelse med virkning for tredjemand. 

 Ad 2) Tilrettelæggelse af stikprøvekontrollen  

151. Ifølge redegørelsen af 7. januar 2013 vil Energinet.dk i en overgangsperiode på 6 

måneder gennemføre en stikprøve på  1% af de normalt gennemførte leveringskift på ca. 

17.000 pr. måned svarende til 170 skift pr. måned. Efter evalueringsperioden på 6 måne-

der vil Energinet.dk drøfte størrelsen af stikprøverne med sekretariatet med henblik på at 

finde det rette, fremtidige niveau for stikprøverne. Hvis stikprøven for en given elleve-

randør indeholder én eller flere leverandørskift, der er foretaget uden fornødent aftale-

grundlag, udtages en yderligere stikprøve på 10 %. Endvidere vil der være 100 % kontrol 

af de konstaterede fejlagtige leverandørskift, der tilbageføres. Energinet.dk anfører, at de 

således vil fokusere indsatsen omkring de (få) ”brodne kar”. Det er Energinet.dk’ s vur-

dering, at denne metode for stikprøver vil være tilstrækkelig.  

152. Reaktionen over for elleverandører, der har foretaget leverandørskift på et util-

strækkeligt grundlag eller helt uden dokumentation, afhænger ifølge Energinet.dk’s me-

tode af antallet af fejlagtige leverandørskift idet der dog: 

 1-4 fejl: Energinet.dk indskærper regelgrundlaget over for leverandøren. 

 5-10 fejl: Leverandøren skal fremsende en plan for korrigerende handlinger.  

 >10 fejl: Leverandøren anmodes om at fremsende fuld dokumentation for samtlige 

indberettede leverandørskift i den efterfølgende måned (observationsperioden). 

Ad 3) Vurdering af konsekvenserne af det aktuelle lovforslag om forsyningspligt 

153. Ved udbud af forsyningspligtbevillinger kan et meget betydelige antal kunder i 

udvalgte områder blive berørt, hvilket kan føre til et stort antal leverandørskift. Ifølge 

redegørelsen vil Energinet.dk benytte samme procedurer og sikkerhedskrav i dette tilfæl-

de som ved almindeligt forekommende leverandørskift. Pga. den store usikkerhed om-

kring antallet af leverandørskift i relation til udløb af forsyningspligtbevillinger, vil 

Energinet.dk først tage stilling til størrelsen af stikprøven mv., når det konkrete omfang 

af leverandørskift er kendt i hver enkel virksomhed, for at sikre det relevante sikkerheds-

niveau. Energinet.dk oplyser, at virksomheden vil registrere antal leverandørskift, som 

den pågældende elhandelsvirksomhed har gennemført i det pågældende netområde. 

Ad 4) Uacceptabelt niveau af for fejlagtige leverandørskift 

154. Ifølge redegørelsen vil Energinet.dk sikre, at fejlraten for leverandører ikke antager 

et urimeligt højt niveau uagtet, at mængden af fejl i absolutte termer er begrænset.  Dette 

vil blive sikret ved en separat overvågning af sådanne aktører. 
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Ad 5) Tidsplanen 

155. Proceduren som beskrevet i redegørelsen sættes i kraft samtidig med datahubben 

den 1. marts 2013, dvs. første udvælgelse af stikprøver m.v. finder sted primo april 2013. 

156. Endelig fremgår, at Energinet.dk vil indsende månedlige rapporter med opgørelse 

over antallet og karakteren af eventuelle fejlagtige skift, og på hvilket grundlag de er 

fundet, dvs. enten via den simple stikprøve eller som resultat af kundens eller leverandø-

rens ønske om tilbageføring til den oprindelige elleverandør. 

157. På den baggrund og under henvisning til den ventede ændring af forbrugerbekendt-

gørelsen, hvorefter stikprøver anses for tilstrækkelig til imødegåelse af fejlagtige leve-

randørskift, har Sekretariatet indtil videre ikke yderligere bemærkninger til den anmeldte 

metode for stikprøver m.v.. Dog bør metoden tages op til revurdering, såfremt udviklin-

gen tilsiger det og seneste i forbindelse med tilsynets behandling af de ventede ændrede 

forskrifter som følge af engrosmodellens ikrafttræden den 1. oktober 2014. 

Elleverandører kan alene indgå aftaler med ”den registrerede disponent” på måle-

punktet (kunden på adressen), pkt. 3.3 

158. Disponenten er den kunde, som disponerer over ”målepunktet”, dvs. ejeren/lejeren 

på adressen. Det er elleverandørens pligt at sikre sig, at den kunde, han indgår aftale med, 

rent faktisk er disponenten. 

159. Reglen er i øvrigt en følge af de anbefalinger, som de Nordiske regulatorer har 

fremført, se neden for under tjeklistegennemgangen. 

160. Energinet.dk oplyser videre, at selskabet vil undersøge, om der kan skabes bedre 

klarhed over begrebet disponent efter den gennemførte lovændring (engrosmodel), hvor-

efter der ikke længere vil være 2 kundeforhold, jf. anmeldelsen af en liste indeholdende 

alle definitioner. 

161. Sekretariatet finder ikke anledning til bemærkninger. 

Timeafregnede kunders måledata kan hentes højest 1 år tilbage, og skabelonafreg-

nede kunders måledata kan alene hentes for de seneste 3 år, pkt. 3.5. 

162. Energinet.dk oplyser, at virksomheden vil implementere data 3 år tilbage for time-

afregnede kunder, hvis erfaringerne fra branchen viser behov herfor. Indtil videre ønsker 

branchen det ikke. 

163. Sekretariatet finder ikke anledning til bemærkninger. 

Der registreres kun én leverandør pr målepunkt, (samme gælder balanceansvarlige, 

jf. forskrift C1), pkt. 3.6 

164. Metoden hænger ifølge Energinet.dk sammen med Forskrift C1s regel om, at der 

kun kan være en balanceansvarlig pr. målepunkt. Energinet.dk oplyser endvidere med 

mail af 6. juni 2013, at virksomheden har valgt denne metode sammen med aktørerne ud 

fra en markedsmæssig vurdering af, at det ikke er nødvendigt at indgå aftale med flere 

leverandører. Endvidere vurderer Energinet.dk, at en løsning med flere mulige leverandø-

rer ville blive meget kompleks og omkostningstung.  
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165. Sekretariatet finder det ikke unaturligt med kun en leverandør på et forbrugsmåle-

punkt, og forstår at det medvirker til at minimere fejlkommunikationen. Sekretariatet 

finder imidlertid, at Energinet.dk bør være åben over for muligheden af at ændre på den-

ne bestemmelse, såfremt markedsudviklingen fordrer det. 

Krav angående handling på kundernes vegne, pkt. 3.3 og jf. 3.7 (mæglere) 

166. Efter Energinet.dk’s høring af de relevante parter i september 2012 er der også 

fremkommet bemærkninger til andre bestemmelser i forskrifterne, herunder pkt. 3.3 og 

3.7 i H1 om leverandørskifte. 

167. Ifølge pkt. 3.3. skal elleverandøren sikre sig, at han har en aftale med en disponent 

på målepunktet. Dong Energy Eldistribution påpeger, at reglen kan være svær at efterle-

ve, fx hvis en kunde tilmelder sig via en hjemmeside. 

168. Hertil bemærker Energinet.dk, at leverandørskift kan annulleres indtil 4 dage før 

effektueringen, hvilket betyder, at elleverandøren har mulighed for at nå annullering. 

169. Sekretariatet vurderer, at Energinet.dk hermed har foretaget en afbalanceret vurde-

ring af hensynene til effektivt leverandørskift på den ene side og forbrugerbeskyttelse af 

kunden på den anden side. 

170. Videre anfører Dong Energy Eldistribution, at netvirksomheden ligesom elleve-

randøren bør have adgang til at varetage kundens kommunikation med datahubben. 

171. Energinet.dk anfører hertil, at forhold på målepunktet dækker i denne forbindelse 

forhold som fx balanceansvarlig o.l., og derfor bør netvirksomheden ikke nævnes her. 

172. Sekretariatet har ikke yderligere bemærkninger. 

Elektroniske aftaler skal leve op til gældende regler for aftaleindgåelse 

173. Dong Energy Eldistribution anfører, at det ikke er Energinet.dk’s kompetence at 

håndhæve disse regler. 

174. Energinet.dk anfører, at disse regler ikke vil blive håndhævet gennem datahubben, 

hvilket fremgår af sanktionsafsnittet. 

175. Sekretariatet har ikke yderligere bemærkninger. 

Mæglere sikres adgang til samme data som leverandører, men ikke til samme hand-

lemuligheder, fx leverandørskift, pkt. 3.7 

176. En mægler er ifølge Energinet.dk en aktør, der enten på elleverandørens vegne 

markedsfører elleverandørens produkter over for kunder eller på kundens vegne afsøger 

kundens muligheder for indgåelse af aftaler med elleverandøren. 

177. Sekretariatet finder det naturligt, at leverandøren står for skiftet og ikke mægleren. 

Med bestemmelsen sikres mæglere adgang til samme data som leverandørerne, således at 

mæglerne kan afsøge markedet på kundens vegne. 

178. Sekretariatet finder således ikke anledning til videre bemærkninger angående mæg-

lere. 
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Leverandørskift skal anmeldes uden ophold og senest med 10 arbejdsdages varsel 

dog tidligst 10 år før skæringsdatoen, pkt. 4.1 

179. Fristen svarer til samme frist i NordREGs anbefaling, der er på 14 dage – svarende 

til 10 arbejdsdage. De 10 arbejdsdage er hurtigere end fastsat i § 14 i forbrugerbekendt-

gørelsen, hvorefter et leverandørskift skal være effektueret inden 3 uger (ny regel som 

følge af 3. pakke). 

180. Henset til at branchen vurderer at denne stramning i forhold til lovgivningen kan 

håndteres, og henset til at det gavner konkurrencen, finder sekretariatet ikke anledning til 

bemærkninger. Sekretariatet bemærker, at de 3 ugers frist ikke er i modstrid med § 14 i 

forbrugerbekendtgørelsen, idet der står ”inden” 3 uger, hvilket efterlader mulighed for at 

afkorte de 3 uger. 

Processen for tilflytning og fraflytning, pkt. 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.3.1 

181. Energinet.dk har, som anført ovenfor i sagsfremstillingen, anmeldt en revideret H1 

om leverandørskift den 11. januar 2013, således at en elleverandør sikres en fair chance 

for at ”flytte med” sin kunde, jf. bilag 12. Energinet.dk har haft forskriften i høring og 

har haft sit høringsnotat i høring, jf. bilag 13.  

182. Herefter kan kunden kun melde sin fra- og tilflytning via leverandøren, der således 

kan sikre sig muligheden af at ”følge med”. 

183. Sekretariatet finder, at den foreslåede ændring vil være rimelig, og i højere grad 

end det tidligere anmeldte understøtter lovens krav om frit leverandørvalg. Endvidere 

bemærker sekretariatet, at ændringen imødekommer den ventede ændring af forbruger-

bekendtgørelsen, der med den foreslåede § 14 fastlås det samme. Herefter anser SET ikke 

princippet for en metode i H1, men som en revision af H1 som følge af en ændring af 

forbrugerbekendtgørelsen – forudsat bekendtgørelsen udstedes uændret på dette punkt. 

184. Efter Energinet.dk’s høring af de relevante parter i september 2012 er der endvide-

re fremkommet bemærkninger til andre bestemmelser i forskrifterne. Til reglerne i pkt. 

5.1 om tilflytning med tilbagevirkende kraft har Dong Energy Eldistribution
4
 påpeget, at 

tilflytning med tilbagevirkende kraft ikke nødvendigvis sker på den anførte måde, og i 

visse tilfælde er bestemmelserne ikke mulige at overholde. 

185. Energinet.dk bemærker hertil, at virksomheden er opmærksom herpå, og at det vil 

blive løst i forbindelse med revisionen af forskrifterne som følge af indførelsen engros-

modellen. Angående kravet om, at netvirksomheden senest 1 arbejdsdag efter modtagel-

sen af tilflytningsmeddelelsen skal sende meddelelse til datahubben, anfører Energi-

net.dk, at det netop ikke er et krav, at netvirksomheden kontakter kunden, og som ud-

gangspunkt skal acceptere elleverandørens oplysninger som korrekte. Der er alene tale 

om kontrol af eksisterende data i egne systemer.  

186. Sekretariatet har ikke i øvrigt bemærkninger til de valgte frister, der alle er udar-

bejdet i samarbejde med aktørerne.  

                                                 
4
 Tilflytning anmeldes ikke længere til netvirksomheder, men kun til leverandører. Det antages at Dong’ s 

bemærkning ikke længere er relevant for Dong Eldistribution, men kan være relevant for Dong’s leveran-

dør virksomheder.  
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Ophør af aftale, pkt. 6 

187. Leverandører skal melde ophør af en aftale såvel til datahubben som til kunden, og 

skal endvidere give information om deadline for kunden til at finde en ny leverandør.  

188. Den valgte metode sikrer kunden 8-10 dage til at finde en ny leverandør. Såfremt 

det ikke lykkes, har kunden altid mulighed for at vælge den forsyningspligtige virksom-

hed i sit netområde, jf. § 34, stk. 1 i elforsyningsloven. 

189. Sekretariatet har ikke bemærkninger hertil. 

Rettelse af fejlagtigt leverandørskift, pkt. 7.1 

190. Fejlagtige leverandørskift kan ske af flere grunde. Visse leverandører er lidt for 

hurtige, og indmelder skift uden at have sikret sig kundens accept, eller de undlader at 

afvente de 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Fejlen kan også ske, fordi 

leverandøren begår en simpel forveksling af 2 adresser. 

191. Ifølge metoden er det i udgangspunktet den leverandør, der har begået fejlen, som 

kan korrigere et eventuelt fejlagtigt skift. Energinet.dk vil endvidere via kundeportalen 

give kunden mulighed for at melde et fejlagtigt leverandørskift -  en såkaldt ”stopknap”. 

192. Energinet.dk anmeldte den 19. oktober 2012 en revideret udgave af forskrift H1 om 

leverandørskifte, se bilag 1C. Herefter er det præciseret, at såvel leverandøren som kun-

den kan iværksætte stop af et fejlagtigt leverandørskift. 

193. Da såvel leverandøren som kunden herefter kan igangsætte stop af et fejlagtigt le-

verandørskift, finder sekretariatet, at metoden er rimelig, forudsat at Energinet.dk snarest 

og senest samtidig med idriftsættelsen af datahubben på sin hjemmeside offentliggør, 

hvordan kunder kan iværksætte annullation. Sekretariatet vil bede Energinet.dk om, at 

fremsende en redegørelse for kundens adgang til stopknappen på kundeportalen.  

Skift til timeafregning, pkt. 8 

194. Ifølge metoden forpligter Energinet.dk netvirksomheder – med leveringsbetingel-

ser, hvorefter kunden kan anmode om timemåling – at tilbyde installation af timemålere 

indenfor en måned efter kundens anmodning herom. 

195. Sekretariatet hæfter sig ved, at aktørerne ikke har gjort indsigelse herimod, jf. hø-

ringsnotatet. Sekretariatet vurderer, at en standardiseret frist vil gavne markedsudviklin-

gen.  

196. Sekretariatet finder på den baggrund ikke anledning til at bemærke yderligere. 

Proces for afbrydelse og genåbning, pkt. 9.1 

197. Afbrydelser på under 24 timer skal ikke meldes til datahubben, idet disse anses for 

at angå reparationer o.l. 

198. Sekretariatet har ikke bemærkninger hertil. 

Oprettelse af nyt målepunkt, pkt. 10.1 

199. Her gælder samme frister som ved tilflytning, pkt. 5.1-5.3, som nævnt ovenfor. 

200. Sekretariatet hæfter sig ved, at aktørerne ikke har gjort indsigelse herimod, jf. hø-

ringsnotatet. 
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201. Sekretariatet har ikke bemærkninger hertil. 

Datahubbens svartid på godkendelse/afvisning på EDI-meddelelser er en time   

202. Sekretariatet hæfter sig ved, at aktørerne ikke har gjort indsigelse herimod, jf. hø-

ringsnotatet. 

203. Sekretariatet har ikke bemærkninger hertil. 

Konklusion på H1 om leverandørskift: 

204. Med de ovennævnte begrundelser, vurderer sekretariatet, at de anmeldte metoder 

ikke er urimelige, forudsat Energinet.dk inden den 1. juli 2013 ved hvert leverandørskift 

sikrer, at kunden har accepteret leverandørskiftet, jf. ovenfor om stikprøver i afsnit 3.3 i 

H1. 

 Endvidere bemærker sekretariatet til: 

 H1 om leverandørskift, pkt. 4.1: Henset til at branchen også mener, at 10-

arbejdsdages fristen vil kunne håndteres, og henset til at det gavner konkurrencen, 

finder sekretariatet ikke anledning til bemærkninger til stramningen af fristen for 

anmeldelse af leverandørskift i forhold til lovgivningen. Sekretariatet bemærker, 

at de 10 arbejdsdages frist falder inden for de 3 uger som fastsat i § 14 i forbru-

gerbekendtgørelsen.  

   H1 om leverandørskift, pkt. 5.1: Sekretariatet finder, at den foreslåede ændring 

vil være rimelig, og i højere grad end det tidligere anmeldte understøtter lovens 

krav om frit leverandørvalg. Endvidere bemærker sekretariatet, at ændringen 

imødekommer den ventede ændring af forbrugerbekendtgørelsen, der med den fo-

reslåede § 14 fastlås det samme. Herefter anser SET ikke princippet for en meto-

de i H1, men som en revision af H1 som følge af en ændring af forbrugerbe-

kendtgørelsen – forudsat bekendtgørelsen udstedes uændret på dette punkt. 

 H1 om leverandørskift, pkt. 7.1: Sekretariatet vurderer ikke metoden for rettelse 

af fejlagtigt leverandørskift for urimelig, bl.a. under forudsætning af, at Energi-

net.dk snarest og senest ved idriftsættelsen af datahubben på sin hjemmeside of-

fentliggør, hvordan kunder kan iværksætte annullering af leverandørskift i de til-

fælde, hvor der er tale om fejlagtige skift eller om skift, som kunden har fortrudt 

inden de 14 dages fortrydelsesret (stopknappen). 

 

205. Begge høringsnotater – fra såvel første som anden (gen-)anmeldelse – viser, som 

nævnt, at Energinet.dk har adresseret alle høringssvar (se bilag 3 og 4). 

206. Efter Energitilsynets to høringer af udkast til dette notat, og efter at Energinet.dk 

har udsendt deres høringsnotat angående genanmeldelsen af H1 den 11. januar 2013 til 

høring, lægger sekretariatet til grund, at parterne ikke har yderligere bemærkninger til de 

præciseringer, som Energinet.dk har foretaget.  

4. Forskrift H2 om skabelonafregning 

207. De anmeldte metoder i H2 (se bilag 2D) angår: 

 Fastlæggelse af den obligatoriske grænse for timeafregning på > 100.000 kWh 

p.a., pkt. 3.1 

 Nedsættelse af den obligatoriske grænse, pkt. 3.2 

 Opgørelse af nettab i residualforbruget, pkt. 4 
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 Opgørelse af andelstal og forventet årsforbrug, pkt. 5.2. – 5.3 

 Saldoafregning, pkt. 6.1 – 6.6. 

 

208. Sekretariatet vurderer, at H2 er en central forskrift for den nærmere gennemførelse 

af markedet, men bemærker indledningsvis, at der er enighed blandt aktørerne om for-

skriften, idet der ikke er indkommet høringssvar hertil. Til de anmeldte metoder bemær-

ker sekretariatet: 

Fastlæggelse af den obligatoriske grænse, pkt. 3.1 og 3.2   

209. Den obligatoriske grænse for, hvornår der skal timeafregnes, er fastsat til >100.000 

kWh p.a. Grænsen på 100.000 kWh, benævnt den obligatoriske grænse, har været gæl-

dende siden 2005. Inden da var den på 200.000 kWh. Energinet.dk henviser til lovbe-

mærkningerne til § 72 om regulering af forsyningspligtprisen (fra 2004) som hjemmel 

herfor, jf. oven for om ”Lovgrundlaget”. 

210. Grænsen kan sænkes, jf. pkt. 3.2. Det står således efter sekretariatets vurdering frit 

for selskaberne at tilbyde kunder med lavere forbrug at vælge fjernaflæsning med mulig-

hed for timeafregning, jf. fx DONG Energy Eldistributions leveringsbetingelser, som 

metodegodkendt af Energitilsynet i september 2011. Herefter kan ”kunder, som ikke har 

fjernaflæsning og timeafregning, rekvirere Eldistribution til at etablere fjernaflæsning og 

at blive timeafregnet på dette grundlag. Eldistribution opkræver i givet fald et månedligt 

gebyr for fjernaflæsning og timeafregning”. Som sådan fremstår grænsen kun ”obligato-

risk” i opadgående retning for forbrug >100.000 kWh. 

211. På den baggrund finder sekretariatet anvendelse af udtrykket ”den obligatoriske 

grænse” for lettere misvisende, men princippet findes ikke urimeligt.  

De øvrige bestemmelser i H2 om skabelonafregning, pkt. 4, 5.2-5.3 og 6.1–6.6: 

212. De øvrige bestemmelser i forskrift H2 er af mere regneteknisk karakter, og bran-

chen er enig heri, hvorfor sekretariatet ikke har yderligere bemærkninger til H2. 

5. Forskrift I om stamdata  

213. Netvirksomhederne er ansvarlige for stamdata, jf. pkt. 3.1 i D1 om afregningsmå-

ling. Forskrift I (se bilag 2E) om stamdata fastlægger herom, at: 

 Energinet.dk kan foretage stikprøver 

 Elleverandører og netvirksomheder til kontrolformål kan trække stamdata, jf. 3.1 

 Netvirksomheden mindst én gang månedligt skal kontrollere stamdata for måle-

punkter 3 år tilbage, jf. 3.1 

 Netvirksomheden skal angive typen af målepunkt, forbrug, produktion, udveks-

ling, nettoafregne, VE, eller teknisk, jf. 4.1.6 

 Netvirksomheden får ikke kendskab til leverandøren, jf. pkt. 4.2.1 

 Disponenten – minimum én pr. målepunkt, og højest 2 (fysiske personer, fx æg-

tepar). Disponent bruges også i H1 om leverandørskift, jf. pkt. 4.2.3, og fremgår 

tillige af definitionslisten, jf. s. 6 i bilag 2F  

 Netvirksomheden for skabelonafregnede skal angive, hvordan målepunktet aflæ-

ses, og om forbruget er over eller under 100.000 kWh/år pr. målepunkt (såkaldt 

obligatorisk grænse), jf. pkt. 4.2.6 

 Netvirksomheden for nettoafregnede skal angive nettoafregningsgruppe, måle-

punktstype, brændselsart, GSNR nr. og om PSO-fritaget, jf. pkt. 4.3.2. 
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214. Da metoderne i forskrift I om stamdata hovedsagelig er valg blandt tekniske løs-

ninger, er hver enkelt metodevalg svært gennemskueligt for sekretariatet, men efter 

Energinet.dk’s gennemgang heraf på mødet den 28. februar 2012, vurderer sekretariatet, 

at lovens hensyn er tilgodeset, og at de valgte metoder således ikke anses for urimelige.  

215. Sekretariatet hæfter sig her særligt ved, at alle de valgte metoder er truffet i samar-

bejde med branchen. Energinet.dk har udarbejdet et høringsnotat. Aktørerne har haft be-

mærkninger til metoderne i indledningen om netvirksomhedernes stamdataansvar og til 

punkterne 3.1 om den månedlige kontrol, 4.2.6 om skabelonafregnede, 4.3.2 om nettoaf-

regnede.  

216. Energinet.dk har tilkendegivet, at de er indstillet på at ændre i disse metoder, hvis 

erfaringer fra branchen viser behov herfor.  

217. Særligt om pkt. 4.3.2 bemærker sekretariatet, at en høringspart anbefaler, at Ener-

ginet.dk i stedet indhenter stamdata om nettoafregnede fra deres stamdataregister. Ener-

ginet.dk bemærker hertil: 

”Det har været en vigtig forudsætning for udarbejdelsen af reglerne for datahubben, at netvirk-

somheder til stadighed har stamdataansvaret for alle målepunkter. En beslutning om at lade Ener-

ginet.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 datahubben er det besluttet i samarbejde med branchen, at datahubben skal 

overtage beregninger af forbruget på visse typer nettoafregnede anlæg - beregninger som i dag ud-

føres af hver enkelt netvirksomhed. Det er også til dette formål, at stamdata for nettoafregnings-

gruppe er indført.” 

 

218. Efter genanmeldelsen den 18. september 2012, har Dong Energy Eldistribution 

under Energinet.dk’s høring anført til forskrift I, at det er uklart, hvem der har ansvaret 

for at vedligeholde den såkaldte webacceskode. Energinet.dk bemærker hertil, at koden 

tildeles maskinelt af datahubben, og at leverandøren har ansvaret for at gøre koden til-

gængelig for sine kunder på sin markedsportal. 

219. Sekretariatet lægger herefter til grund, at Energinet.dk har det driftsmæssige ansvar 

for at vedligeholde koden. 

220. Idet sekretariatet lægger til grund, at Energinet.dk er indstillet på at tilpasse for-

skrift I, såfremt erfaringer fra branchen viser behov herfor, har sekretariatet ikke yderli-

gere bemærkninger til denne forskrift. 

Alle forskrifter: definitioner  

221. Alle forskrifterne indeholder indledningsvist en række definitioner. Sekretariatet 

har i processen påtalt, at samme begreb defineres i flere forskrifter, fx aktør. Eventuelt 

senere ændring af en forskrift indebærer risiko for, at en definition, der bruges i flere for-

skrifter, ændres i én forskrift uden at blive ændret tilsvarende i de andre. Sekretariatet har 

derfor opfordret Energinet.dk til at samle sine definitioner ét sted. 
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222. Sekretariatet bemærker, at visse definitioner samtidig følger af loven, og at Energi-

net.dk har valgt at omformulere dem lidt, fx definition af netvirksomhed og forsynings-

pligtig virksomhed, som er defineret i lovens § 5, nr. 8 og 13. Det finder sekretariatet kan 

give anledning til tvivl, unødig forvirring og i sidste instans unødige klagesager. 

223. Sekretariatet finder det særdeles uhensigtsmæssigt, når en definition formuleres 

forskelligt fra lovens definition af samme begreb. Det giver anledning til unødige forvir-

ring, og i sidste instans til unødige klagesager. Sekretariatet finder på den baggrund, at 

Energinet.dk senest i forbindelse næste med revision af forskrifterne bør rette op på disse 

forhold. 

224. Energinet.dk oplyser, at en gennemarbejdning af forskrifternes definitioner for nu-

værende vurderes administrativt bebyrdende. Sekretariatet finder det kritisabelt, og at 

Energinet.dk snarest og senest i forbindelse næste med revision af forskrifterne bør rette 

op på disse forhold.  

Sanktioner for overtrædelse af forskrifterne: 

225. Særligt om de angivne sanktioner bemærker sekretariatet, at der ikke er tale om 

metoder, men om anvendelse af lovens bestemmelser herom. Om sanktioner ved aktørers 

overtrædelse af forskrifter, se i det følgende i vurderingsafsnittets afsnit 2 om tjekliste-

gennemgangen, herunder om genanmeldelsen den 18. september 2012. 

Konklusion - Metoder: 

226. Samlet er det sekretariatets vurdering, at de anmeldte metoder med de ovennævnte 

begrundelser, ikke er urimelige. Endvidere bemærker sekretariatet til: 

 D1 om afregningsmåling: At metoderne er valg blandt tekniske løsninger, men ef-

ter Energinet.dk’s gennemgang heraf på mødet med sekretariatet den 28. februar 

2012, vurderer sekretariatet, at lovens hensyn er tilgodeset, og at de valgte meto-

der således ikke anses for urimelige.  

 F1 om EDI-kommunikation: Forskriften er hovedsagelig et valg blandt tekniske 

løsninger, og hver enkelt metodevalg svært gennemskueligt for sekretariatet, men 

efter Energinet.dk’s gennemgang heraf på mødet den 28. februar 2012, vurderer 

sekretariatet, at lovens hensyn er tilgodeset, og at de valgte metoder således ikke 

anses for urimelige.   

 H1 om leverandørskift, pkt. 4.1: Henset til at branchen også mener, at 10-

arbejdsdages fristen vil kunne håndteres, og henset til at det gavner konkurrencen, 

finder sekretariatet ikke anledning til bemærkninger til stramningen af fristen for 

anmeldelse af leverandørskift i forhold til lovgivningen. Sekretariatet bemærker, 

at de 10 arbejdsdages frist falder inden for de 3 uger som fastsat i § 14 i forbru-

gerbekendtgørelsen.  

 H1 om leverandørskift, pkt. 5.1: Sekretariatet finder, at den foreslåede ændring 

vil være rimelig, og i højere grad end det tidligere anmeldte understøtter lovens 

krav om frit leverandørvalg. Endvidere bemærker sekretariatet, at ændringen 

imødekommer den ventede ændring af forbrugerbekendtgørelsen, der med den fo-

reslåede § 14 fastlås det samme. Herefter anser SET ikke princippet for en meto-

de i H1, men som en revision af H1 som følge af en ændring af forbrugerbe-

kendtgørelsen – forudsat bekendtgørelsen udstedes uændret på dette punkt. 
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227. H1 om leverandørskift, pkt. 7.1: Sekretariatet vurderer ikke metoden for rettelse af 

fejlagtigt leverandørskift for urimelig, bl.a. under forudsætning af, at Energinet.dk sna-

rest og senest ved idriftsættelsen af datahubben på sin hjemmeside offentliggør, hvordan 

kunder kan iværksætte annullering af leverandørskift i de tilfælde, hvor der er tale om 

fejlagtige skift eller om skift, som kunden har fortrudt inden de 14 dages fortrydelsesret 

(stopknappen). 

 Definitionerne: Sekretariatet finder det særdeles uhensigtsmæssigt, når en defini-

tion formuleres forskelligt fra lovens definition af samme begreb. Det giver an-

ledning til unødige forvirring, og i sidste instans til unødige klagesager. Sekreta-

riatet finder på den baggrund, at Energinet.dk senest i forbindelse næste med revi-

sion af forskrifterne bør rette op på disse forhold. 

 

228. Høringsnotaterne, dvs. første anmeldelse 1. februar 2012, genanmeldelsen den 18. 

september 2012 og genanmeldelsen af H1 den 11. januar 2013, viser, som nævnt, at 

Energinet.dk har adresseret alle høringssvar. 

229. Efter Energitilsynets høringer og Energinet.dk’s høring af deres seneste høringsno-

tat, lægger sekretariatet til grund, at de øvrige parter ikke har yderligere bemærkninger til 

de præciseringer, som Energinet.dk har foretaget.  

230. Det er første gang Energitilsynet skal godkende metoderne indeholdt i detailmar-

kedsforskrifter samt i målerforskrifter. Forskrifterne er mangfoldige og i vidt omfang af 

teknisk karakter. Der tages derfor forbehold for genoptagelse, såfremt en klage over me-

toderne eller andet giver anledning hertil.  

231. Videre bemærker sekretariatet, at en godkendelse af metoderne er en forudsætning 

for Energinet.dk’s anvendelse heraf, jf. § 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen, og at de 

godkendte metoder skal offentliggøres af Energinet.dk med angivelse af godkendelsesda-

toen, jf. § 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. 

232. Sluttelig bemærker sekretariatet, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som 

Energinet.dk måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de bringes i anven-

delse, jf. § 1, stk. 4 i metodebekendtgørelsen. Ændringer som direkte følge af lovændrin-

ger skal dog ikke anmeldes til godkendelse. 
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2. Orientering om sekretariatets gennemgang af de anmeldte forskrifter 
(tjeklistegennemgang) 
 

233. Energitilsynet besluttede på mødet den 17. december 2007, at sekretariatet – når 

Energinet.dk anmelder nye forskrifter – skal gennemgå forskrifterne med henblik på at 

kontrollere, at visse grundlæggende krav er opfyldt, se bilag 5.  

234. Gennemgangen af forskrifterne er et led i Energitilsynets arbejde med Energi-

net.dk’s forskrifter og skal på den ene side sikre, at grundlæggende rettigheder og pligter 

er adresseret i forskrifterne, og på den anden side medvirker gennemgangen til en hen-

sigtsmæssig administration for sekretariatet.  

235. Følgende punkter skal således vurderes af sekretariatet, når en forskrift anmeldes 

(tjeklistegennemgang): 

 

1.  Baggrunden for ændringen af forskriften, herunder eventuelle erfaringer og problemer  

        med de hidtidige forskrifter. 

2.  Ligger forskrifterne inden for rammerne af hjemlen i bekendtgørelsen, herunder med 

        en præcisering af: 

              2.1. hvem retter forskriften sig til  

              2.2. hvad er adressaterne forpligtet til  

              2.3. hvilken konsekvens manglende overholdelse har? 

3.  Er de relevante parter inddraget i udarbejdelsen, herunder om:  

              3.1. de har været formelt hørt? og om 

              3.2. deres eventuelle bemærkninger er adresseret på balanceret vis i den endelige  

                     udgave af forskriften til anmeldelse. 

4.  Er internationale regler og aftaler angående regulering af markedsadgang overholdt? 

5.  Er forskriften ”gjort tilgængelig” (i praksis om den er offentliggjort på hjemmesiden)? 

 

 

Tjeklistens punkt 1: Baggrunden for ændringerne 

236. Energinet.dk har oplyst, at de nye måler- og markedsforskrifter anmeldes på bag-

grund af indførelsen af datahubben på det danske elmarked. Da flere processer ændres i 

markedet, er Energinet.dk nødt til at revidere og tilpasse de eksisterende markedsforskrif-

ter.  

237. Sekretariatet finder ikke anledning til bemærkninger på dette punkt.  

Tjeklistens punkt 2: Hjemmelsgrundlaget  

238. Energinet.dk har i hver af de anmeldte forskrifter under kapitel 2.2 oplistet forskrif-

tens hjemmel med henvisning til § 28, stk. 2, nr. 7 og nr. 12 og § 31, stk. 2 i elforsynings-

loven, og § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i systemansvarsbekendtgørelsen.   

239. Energinet.dk’s hjemmel til at udarbejde forskrifter for benyttelse af det kollektive 

elforsyningsnet følger af elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 12 om forskrifter for netvirk-

somhedernes målinger, § 31, stk. 2 om Energinet.dk’s adgang til at stille vilkår for bru-

gernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser, samt systemansvarsbekendtgørelsens 

§§ 7 og 8 om den systemansvarliges forskrifter. Det er sekretariatets vurdering, at de 
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anmeldte forskrifter generelt ligger inden for rammerne af de angivne hjemmelsbestem-

melser. 

240. De kollektive elforsyningsvirksomheder er forpligtet til at give Energinet.dk de 

oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af Energinet.dk’s opgaver, jf. elforsy-

ningslovens § 84, stk. 3. De nærmere regler herfor er udmøntet i systemansvarsbekendt-

gørelsen, som er udstedt med hjemmel i bl.a. elforsyningslovens § 84, stk. 8. 

241. Energinet.dk er forpligtet til at udarbejde forskrifter om netvirksomhedernes må-

linger, jf. § 22, stk. 3 jf. § 28, stk. 2, nr. 12 i elforsyningsloven.  Sekretariatet bemærker, 

at store dele af forskrifterne vedrører bestemmelser om netvirksomhedernes målinger.  

242. Vilkår som fastsat af Energinet.dk skal være objektive, ikkediskriminerende og 

offentligt tilgængelige, jf. elforsyningslovens § 31, stk. 2. Vilkårene kan blandt andet 

vedrøre økonomiske forhold, krav til indrapportering og formidling af data, samt forhold 

der bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektrici-

tet. Sekretariatet bemærker, at § 31, stk. 2 er særlig væsentlig, da Energinet.dk kan træffe 

afgørelse om, at brugere, som groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkår som nævnt i 

stk. 2 helt eller delvist kan udelukkes fra at gøre brug af Energinet.dk’s ydelser (fx data-

hubben) indtil vilkåret opfyldes, jf. § 31, stk. 3 – se også under tjeklistegennemgangens 

punkt 2.3 nedenfor.  

243. For så vidt angår henvisningen til systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 1 rum-

mer bestemmelsen hjemmel for Energinet.dk til at udarbejde forskrifter for 1) tekniske 

forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet, 2) tek-

niske 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.  

244. Sekretariatet vurderer, at den generelle henvisning til § 7, stk. 1 ikke er tilstrække-

lig præcis, allerede fordi de anmeldte forskrifter, i det omfang de er omfattet af § 7, stk. 

1, ikke er tekniske forskrifter men markedsforskrifter. Det er sekretariatets vurdering, at 

hjemmelsgrundlaget bør angives med henvisning til § 7, stk. 1 samt det nummer, som er 

den præcise hjemmel, eksempelvis § 7, stk. 1, nr. 3 og 4. 

245. Samlet finder sekretariatet, at angivelsen af hjemlen i forskrifternes kapitel 2 ikke 

giver anledning til andre bemærkninger, end at henvisningerne til § 7, stk. 1 bør præcise-

res yderligere. 

Hvem retter forskriften sig til – tjeklistens punkt 2.1 

246. I forskrifternes kapitel 2.1 er det oplistet, hvem de enkelte forskrifter retter sig til, 

eksempelvis netvirksomheder og elleverandører i forskrift H2 om skabelonafregning, og  

pligtsubjekt er præciseret for hver bestemmelse i sanktionskapitlerne. 

247. Sekretariatet finder ikke anledning til bemærkninger hertil, se dog næste afsnit.  

Hvad er adressaterne forpligtet til – tjeklistens punkt 2.2 

248. På baggrund af markedsaktørernes høringssvar til Energinet.dk som sammenfattet i 

høringsnotater af 24. januar 2012 og 18. september 2012 (se bilag 3 og 4) anerkender 
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sekretariatet, at forskrifterne i større omfang end hidtil angiver, hvem forskrifterne retter 

sig til, og hvad forskrifternes adressater er forpligtet til i medfør af forskrifterne.  

249. Sekretariatet bemærker dog, at Energinet.dk bør gå krydshenvisninger efter, da 

fejlhenvisninger kan skabe betydelig uklarhed, hvilket også aktørerne har adresseret i 

høringssvar til Energinet.dk, jf. høringsnotat af 24. januar 2012, se bilag 1C. I Forskrift 

H1 om leverandørskift (kapitel 3.4) er det fx angivet, at regler om stamdataansvaret for 

målepunkter fastlægges efter reglerne i Forskrift I, mens det i Forskrift I er angivet, at 

regler om ansvaret for målepunkter fremgår af Forskrift D1 om afregningsmåling.  

250. Sekretariatet bemærker videre, at forskrifterne ikke anvender passivt sprogbrug i 

samme omfang som i tidligere anmeldte forskrifter, men at det er et forhold ved forskrif-

terne, som Energinet.dk fortsat bør have fokus på til forbedring. Af forskrift D1 om af-

regningsmåling (bilag 1A), afsnit 10.1 fremgår eksempelvis, at ”Datahub’en sender alle 

modtagne korrektioner til afregning. Der skal derfor ikke sendes korrektioner til Data-

Hub’en, hvis det følger af Energitilsynets praksis, at de på gældende korrektioner ikke 

skal afregnes.” Det er ikke umiddelbart klart, hvem der er forpligtet, men det kan udledes 

af sanktionsoversigt 2 i forskrift D1, at det er netvirksomheden, der er ansvarlig. For hver 

forpligtelse bør det fremgå direkte, hvem der er ansvarlig.  

251. Sekretariatet finder imidlertid, at Energinet.dk fortsat kan arbejde med præcisering 

af forskrifterne for at undgå uklarhed, herunder undgå at anvende passivt sprogbrug ved 

fastsættelse af pligter og rettigheder. 

Hvilken konsekvens har manglende overholdelse – tjeklistens punkt. 2.3 

252. Energinet.dk’s hjemmel til at sanktionere aktørernes tilsidesættelse af forpligtelser i 

markedsforskrifterne følger af elforsyningsloven. 

253. Det er af retssikkerhedsmæssige grunde afgørende, at markedsaktørerne i forskrif-

terne kan orientere sig om, hvilke sanktioner der følger ved manglende overholdelse af 

forskrifterne. 

254. I overensstemmelse med principperne for tjeklistegennemgangen finder sekretaria-

tet det derfor særligt vigtigt, at det i hver forskrift er entydigt er angivet, i henhold til 

hvilken hjemmel forskriften er udstedt (se ovenfor under pkt. 2), hvem der er forpligtet 

og til hvad (se ovenfor under pkt. 2.1 og 2.2), samt hvilken sanktion manglende overhol-

delse medfører. Sekretariatet bemærker, at forskrifterne for at sikre klarhed omkring 

sanktionerne altid utvetydigt skal angive, efter hvilke kriterier (vilkår) og hvornår (var-

sel) en bestemmelse i en forskrift sanktioneres.  

255. Energinet.dk kan sanktionere overtrædelse af forskrifterne med:  

 hel eller delvis udelukkelse af datahubben indtil vilkåret er opfyldt (gælder alle 

aktører, jf. § 31, stk. 2) eller  

 ved at give meddelelse til Energitilsynet om netvirksomheders manglende over-

holdelse af målerforskrifter (gælder kun netvirksomheder, jf. § 22, stk. 3).  

 

256. Energinet.dk har valgt at beskrive sanktioner for overtrædelse af forskrifterne i et 

særskilt kapitel. Sanktionskapitlet beskriver den nærmere proces ved manglende over-

holdelse af forskrifterne. Videre indeholder kapitlet to oversigter, der oplister de regler i 
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forskrifterne, der henholdsvis er sanktioneret i medfør af elforsyningsloven (oversigt 1) 

og i medfør af anden lovgivning (oversigt 2).  

257. Energinet.dk har i anmeldelsesnotat, se bilag 1F, redegjort for de overvejelser og 

vurderinger, der er foretaget i relation til processen ved aktørernes overtrædelse af for-

skrifterne. Samtidig tilkendegiver Energinet.dk, at oversigterne udtømmende angiver, 

hvilke forhold der er sanktioneret i forskrifterne, hvem der er pligtsubjekt, samt angiver i 

medfør af hvilken bestemmelse en sanktion kan udløses. 

258. Energinet.dk har i forskrifternes afsnit 2.4 oplyst om klageadgang i henhold til § 

31, stk. 4 og § 31, stk. 5. Energinet.dk’s afgørelser efter § 31, stk. 3 kan indbringes for 

Energitilsynet, jf. § 31, stk. 4. Med lov nr. 575/2012 blev der endvidere indført hjemmel 

til, at aktørerne kan forlange Energinet.dk’s afgørelser efter elforsyningslovens § 31, stk. 

3 indbragt for domstolene, jf. § 31, stk. 5.  

259. Sekretariatet gennemgår delene af Energinet.dk’s sanktionskapitel i særskilte afsnit 

nedenfor.   

Særligt om udelukkelse af datahubben jf. § 31, stk. 3 (andre aktører end netvirksomhe-

der) 

260. Energinet.dk har i forskrifterne beskrevet den proces, der indledes, når det konsta-

teres, at en aktør ikke har overholdt en bestemmelse fastsat i forskrifterne i medfør af § 

31, stk. 2. I sanktionskapitlet er det beskrevet, hvordan der indledes en toleddet proces, 

hvor Energinet.dk giver to frister til opfyldelse inden, der træffes afgørelse om eventuel 

udelukkelse af datahubben i medfør af § 31, stk. 3.  

261. Energinet.dk har på baggrund af høringen (se bilag 4), justeret teksten i sanktions-

kapitlet for så vidt angår meddelelse nr. 2 ved manglende overholdelse. Teksten er præci-

seret med henblik på at tilkendegive, hvornår Energinet.dk anser en tilsidesættelse af 

forskrifterne for at være en grov tilsidesættelse, som udgør væsentlig misligholdelse af 

vilkår i forskrifterne. Overholdes første frist ikke vil der være tale om en grov tilsidesæt-

telse. Ved overskridelse af den anden frist betragter Energinet.dk tilsidesættelsen for grov 

og gentagende.   

262. Energinet.dk oplyser, at ovennævnte procedure igangsættes på den objektive kon-

statering af manglende overholdelse af en forpligtelse i forskrifterne i medfør af § 31, stk. 

2.  

263. Nogle aktører har under Energinet.dk’s høring af sanktionskapitlet tilkendegivet, at 

fristen på 2x8 arbejdsdage ikke tidligere er drøftet i branchen, og at den virker ufor-

holdsmæssig indgribende overfor forhold af mindre karakter.  

264. Hertil bemærker Energinet.dk, at der er valgt en fast processuel tilgang med vægt 

på de gener en aktørs overtrædelse påfører andre aktører og markedet generelt. Energi-

net.dk har endvidere lagt vægt på, at der er tale om forpligtelser, som har væsentlig be-

tydning overfor såvel markedsfunktionen som overfor de øvrige aktører og forbrugere, 

hvorfor en manglende overholdelse af vilkår i medfør af § 31, stk. 2, som kan medføre 

helt eller delvis udelukkelse fra brug af Energinet.dk’s ydelser, vil være væsentlig.   
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265. Sekretariatet bemærker, at Energinet.dk’s afgørelser om udelukkelse af en aktør fra 

datahubben, jf. elforsyningslovens § 31, stk. 3, er en meget vidtgående sanktion, da kon-

sekvensen er, at en aktør derved bliver udelukket fra at agere på elmarkedet.   

266. Sanktion overfor en aktør forudsættes derfor kun anvendt, hvor andre midler så 

som advarsel, henstilling m.v. ikke har vist sig virkningsfuld, jf. lovbemærkningerne til § 

31, stk. 3 i elforsyningsloven.  

267. Energinet.dk er underlagt forvaltningsloven, jf. § 17 i lov om Energinet.dk. Energi-

net.dk’s afgørelser skal derfor træffes i overensstemmelse med almindelige forvaltnings-

retlige principper. Således skal det vurderes, hvorvidt udelukkelse er nødvendigt, og om 

udelukkelse står i rimeligt forhold til den tilstand, der søges opretholdt, dvs. et krav om 

forholdsmæssighed.  

268. Energinet.dk oplyser i høringsnotatet, at der ved en afgørelse om udelukkelse vil 

blive fortaget en vurdering af, om der tale forbigående tekniske udfordringer og lignende 

undskyldelige forhold, og at der i øvrigt vil blive foretaget en proportionalitetsvurdering.  

269. Sekretariatet bemærker hertil, at Energinet.dk ved konstatering af manglende over-

holdelse af bestemmelser i forskrifterne vil anvende advarsel, henstilling m.v., og først 

når dette har vist sig ikke at være virkningsfuldt, vil træffe afgørelse om hel eller delvis 

udelukkelse af datahubben. 

270. Energinet.dk har i sin vurdering af processen også lagt vægt på, at markedsforskrif-

terne retter sig mod professionelle aktører, og at en manglende overholdelse af markeds-

forskrifterne vil påvirke markedsfunktionaliteten (og dermed de mulige betingelser for 

konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet), de øvrige aktører og 

deres mulighed for at agere ligeværdigt på markedet, samt forbrugerne og deres mulig-

hed for at have tillid til markedet, hvorfor effektive faste procedurer er nødvendige for at 

sikre markedets funktion. 

271. Sekretariatet vurderer, at Energinet.dk i noget omfang i høringsnotatet og i de til-

rettede forskrifter beskriver, hvornår der er tale om grov eller gentagen tilsidesættelse af 

Energinet.dk’s vilkår, og tilkendegiver at der altid vil blive foretaget en proportionali-

tetsvurdering i overensstemmelse med forvaltningsrettens principper herom. Sekretariatet 

vurderer dog, at Energinet.dk ved første meddelelse til en aktør om manglende overhol-

delse af en forpligtelse, klart og entydigt skal angive, hvad aktøren skal gøre for at opfyl-

de sine forpligtelser, således at udelukkelse af datahubben kan afværges.   

272. Samlet set finder sekretariatet, at Energinet.dk generelt har valgt en gennemsigtig 

løsning for håndtering af markedsaktørernes (som ikke er netvirksomheder, se nedenfor) 

manglende overholdelse af Energinet.dk’s regler udstedt med hjemmel i § 31, stk. 2, at 

processen er beskrevet i forskrifterne, og at den er fastlagt på en måde, der bidrager til at 

sikre markedets funktion. Sekretariatet har særligt lagt vægt på, at Energinet.dk har til-

kendegivet, at der er tale om et objektivt system med frister, at Energinet.dk har afbalan-

ceret dette forhold til de gener en aktørs overtrædelse påfører de øvrige aktører, og at den 

endelige afgørelse vil blive foretaget i overensstemmelse med forvaltningslovens regler, 

herunder i overensstemmelse med almindelige proportionalitetsbetragtninger.  

273. Sekretariatet finder således for nuværende ikke anledning til andre bemærkninger 

om Energinet.dk’s sanktionskapitel end, at Energinet.dk fortsat skal have fokus på virk-
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somhedens håndtering af sanktioner overfor aktørerne, sikre klarhed om forholdet og for 

sanktionerne, samt have fokus på proportionalitet således at alene grove eller gentagne 

væsentlige forhold sanktioneres med udelukkelse af datahubben. 

Særligt om udelukkelse af netvirksomheder fra datahubben, jf. § 31, stk. 3  

274. Energinet.dk har i forskrifternes sanktionskapitel angivet, at netvirksomheders til-

sidesættelse af forpligtelser i medfør af elforsyningslovens § 31, stk. 2, vil blive håndteret 

ud fra en særskilt proces, da det er nødvendigt at inddrage Energistyrelsen, inden der 

træffes afgørelse om udelukkelse af en netvirksomhed fra datahubben.  

275. Energinet.dk vil give meddelelse til den relevante netvirksomhed om den manglen-

de opfyldelse af forpligtelsen og samtidig orientere om, at tilsidesættelsen indberettes til 

Energistyrelsen til videre foranstaltning, herunder bedømmelse af de eventuelle bevil-

lingsmæssige konsekvenser i henhold til elforsyningslovens § 54. Det vil herefter være 

op til Energistyrelsen at afklare den bevillingsmæssige situation, når en netvirksomhed 

ikke agerer efter markedsforskrifterne.  

276. Sekretariatet vurderer, at forskrifternes sanktionskapitel om udelukkelse af net-

virksomheder fra brug af datahubben angiver, hvilken proces der igangsættes ved en 

konstatering af netvirksomhedens tilsidesættelse af regler i medfør af forskrifterne. Se-

kretariatet vurderer videre, at Energinet.dk ved meddelelse til en netvirksomhed om til-

sidesættelse af forskrifterne klart og utvetydigt skal angive den konkrete misligholdelse, 

og hvad der konkret skal gøres for at opfylde forpligtelserne, således at udelukkelse kan 

afværges. 

277. Generelt finder sekretariatet, at udelukkelse af en netvirksomhed fra brug af data-

hubben er særdeles indgribende i markedet, og kun kan legitimeres i helt særlige situati-

oner. Energinet.dk oplyser i anmeldelsesnotatet, at afregistrering og dermed udelukkelse 

af en netvirksomhed fra datahubben i yderste tilfælde alene vil kunne ske ved overtræ-

delse af væsentlige forhold, fx af væsentlig samfundsmæssig betydning, eller når forsy-

ningssikkerheden er truet. 

278. Sekretariatet bemærker hertil også, at Energinet.dk har tilkendegivet, at afgørelse 

om udelukkelse af netvirksomheder fra brug af datahubben alene vil ske med Energisty-

relsens forudgående samtykke på at bevillingsmæssige spørgsmål er afklaret. 

279. Samlet finder sekretariatet, at Energinet.dk har vurderet de konsekvenser en ude-

lukkelse af en netvirksomhed vil have for markedet og forbrugerne og samtidig fundet en 

processuel gennemsigtig måde at håndtere situationen på, og at Energinet.dk har afbalan-

ceret processen i forhold til de gener en aktørs overtrædelse påfører de andre aktører, 

såfremt en netvirksomhed ikke overholder forskrifternes regler udstedt med hjemmel i 

elforsyningslovens § 31, stk. 2. 

Særligt om orientering af Energitilsynet ved tilsidesættelse af forpligtelser i medfør af § 

22, stk. 3 

280. Energinet.dk har ikke kompetence til at sanktionere netvirksomhedernes manglen-

de overholdelse af elforsyningslovens § 22, stk. 3 om oplysninger om netvirksomheder-

nes målinger af elektricitet, da kompetencen til at sanktionere bestemmelsen ligger hos 

Energitilsynet, jf. elforsyningslovens § 85 c, stk. 1 
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281. Energinet.dk har i forskrifterne beskrevet, at situationen håndteres ud fra en fast 

proces, hvor der gives meddelelse til Energitilsynet, som kan udstede påbud om overhol-

delse af § 22, stk. 3, jf. § 85 c, stk. 1, i elforsyningsloven. Undlader nogen at efterkomme 

påbuddet, kan Energitilsynet som tvangsmiddel pålægge daglige eller ugentlig bøder, jf. 

§ 86 i elforsyningsloven. 

282. Sekretariatet finder, at proceduren er gennemsigtig, men forventer, at Energi-

net.dk’s meddelelser i øvrigt indeholder tilstrækkelige oplysninger om forholdets karak-

ter, således at Energitilsynet har de bedste muligheder for at vurdere forholdet og udstede 

påbud uden unødig forsinkelse. 

Særligt om orientering til Energistyrelsen/ Energitilsynet – oversigt 2  

283. I sanktionskapitlets oversigt 2 er det oplyst, at såfremt Energinet.dk bliver opmærk-

som på andre tilsidesættelser af forpligtelser for aktørerne i relation til anvendelse af 

markedsforskrifterne, vil disse blive indberettet til Energitilsynet eller Energistyrelsen, 

afhængig af hvem der har kompetencen på området.  

284. Sekretariatet bemærker, at de i oversigt 2 angivne forpligtelser ikke ligger inden for 

Energinet.dk’s hjemmel til at sikre markedets funktion, og Energinet.dk har således ikke 

hjemmel til at sanktionere overtrædelsen.  

285. Energinet.dk vil registrere tilsidesættelser af forhold listet i oversigt 2 og rapportere 

overtrædelserne til Energistyrelsen/Energitilsynet månedligt. Det vil dermed være op til 

Energistyrelsen/Energitilsynet at vurdere, om der skal foretages yderligere i sagerne.  

286. Sekretariatet vurderer, at det er i overensstemmelse med elforsyningsloven, og at 

det i øvrigt for at sikre markedets funktion virker hensigtsmæssigt, at Energinet.dk giver 

meddelelse til Energitilsynet/Energistyrelsen om forhold, som Energinet.dk ikke selv har 

hjemmel til at sanktionere, til videre foranstaltning. 

287. Sekretariatet bemærker videre, at branchen har tilkendegivet, at Energinet.dk’s valg 

af to sanktionsoversigter i stedet for én er uhensigtsmæssigt af hensyn til kronologien. 

Energinet.dk vurderer, at det er operationelt hensigtsmæssigt med opdelingen i to over-

sigter for henholdsvis sanktioner i medfør af elforsyningsloven og sanktioner i medfør af 

anden lovgivning, hvor Energinet.dk månedligt vil give orientering til Energistyrel-

sen/Energitilsynet.  

288. Sekretariatet bemærker hertil, at Energinet.dk’s valg af to oversigter i stedet for én 

nok kan virke forvirrende, men forventer, at Energinet.dk ved den kommende revision af 

forskrifterne i medfør af indførslen af engrosmodellen vil genoverveje sekretariatets for-

slag om at anvende den fremgangsmåde, der benyttes i lovgivningen, hvor et afsnit sidst i 

forskriften angiver de en til tre mulige sanktionsbestemmelser som måtte være relevante, 

og for hver sanktion angive henvisning til de berørte bestemmelser i forskriften, dvs. 

nummerhenvisning til de bestemmelser, som sanktionen angår. Denne systematik kan 

anvendes, når Energinet.dk har sikret, at pligter og pligtsubjekt fremgår entydigt af hver 

bestemmelse i forskrifterne. 

Sammenfatning: tjeklistens punkt 2.3 

289. Med henvisning til ovenstående vurderinger under tjeklistens punkt 2.3 vurderer 

sekretariatet samlet set, at Energinet.dk af retssikkerhedsmæssige grunde til enhver tid 

skal sikre, at forskrifterne utvetydigt fastlægger pligtsubjekt og forpligtelser, og at sank-
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tioner er beskrevet klart og præcist, da dette er en forudsætning for håndhævelse af regler 

i forskrifterne.  

290. Sekretariatet har særligt lagt vægt på, at Energinet.dk har tilkendegivet, at forskrif-

terne udtømmende fastlægger pligter, pligtsubjekt og relaterede sanktioner, og at oversig-

terne udtømmende angiver de forhold, der kan sanktioneres i medfør af forskrifterne, at 

Energinet.dk’s afgørelser er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser, og at udeluk-

kelse af en aktør fra datahubben kun forudsættes anvendt, hvor andre midler så som ad-

varsel, henstilling m.v. ikke har vist sig virkningsfuld.  

291. Sekretariatet finder, at Energinet.dk generelt har redegjort for og beskrevet de pro-

cesser og sanktioner, der følger ved en aktørs manglende overholdelse af forskrifterne. 

292. Sekretariatet finder således for nuværende ikke anledning til andre bemærkninger 

om Energinet.dk’s sanktionskapitel end, at Energinet.dk fortsat skal have fokus på virk-

somhedens håndtering af sanktioner overfor aktørerne, sikre klarhed om forholdet og for 

sanktionerne, samt have fokus på proportionalitet således at alene grove eller gentagne 

væsentlige forhold kan sanktioneres med udelukkelse af datahubben.   

Tjeklistens punkt 3: Høring af parterne 

293. Energinet.dk har i forskrifternes kapitel 2 angivet, at forskrifterne er udarbejdet i 

dialog med net-, transmission- og elhandelsvirksomhederne. Energinet.dk har overfor 

sekretariatet endvidere oplyst, at Forbrugerrådet har været inviteret med i arbejdet med 

forskrifterne. Rådet har imidlertid ikke deltaget i møderne – angiveligt på grund af res-

sourcemangel. 

294. Energinet.dk er omfattet af forvaltningslovens regler, herunder bl.a. partshørings-

reglerne, jf. § 17 i lov om Energinet.dk. Herefter er Energinet.dk således også forpligtet 

til at gennemføre partshøring overfor brugere, potentielle brugere og andre i øvrigt berør-

te parter, fx brancheorganisationer og organisationer til varetagelse af forbrugernes inte-

resser. 

295. Som det fremgår af sagsfremstillingen har Energinet.dk den 26. oktober 2011 sendt 

markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I i høring hos bl.a. netvirksomheder, elleveran-

dører, balanceansvarlige, Datatilsynet og Forbrugerrådet. Høringen har resulteret i et hø-

ringsnotat dateret 24. januar 2012, se bilag 3. Forskrifterne inkl. sanktionskapitel blev 

sendt i høring den 24. august 2012. Høringen har resulteret i et yderligere høringsnotat af 

18. september 2012, se bilag 4. Energinet.dk har endvidere sendt afsnit 5 i forskrift H1 

om leverandørskift i høring den 5. december 2012, som har resulteret i et høringsnotat af 

4. januar 2013, se bilag 13. 

296. Sekretariatet bemærker, at Energinet.dk har justeret nogle af forskrifterne på bag-

grund af de indkomne bemærkninger, bl.a. ved justering af definitioner (høringsnotatet, s. 

5), korrektion af eksempler (høringsnotatet, s. 12) og tilføjelser til præcisering (hørings-

notatet, s. 19).  

297. Samlet er det sekretariatets vurdering, at de involverede parter er inddraget ved 

udarbejdelsen af forskrifterne såvel som formelt hørt i overensstemmelse med forvalt-

ningslovens partshøringsregler. Det er videre sekretariatets vurdering, at Energinet.dk på 

afbalanceret vis har adresseret høringsparternes bemærkninger dels i de endelige metode-
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anmeldelser af forskrifterne, dels i høringsnotaterne af 24. januar 2012, 18. september 

2012 og 4. januar 2013.  

298. Sekretariatet finder ikke anledning til bemærkninger vedr. høring af parterne.   

Tjeklistens punkt 4: Overensstemmelse med internationale regler og anbefalinger 

299. I det omfang Energinet.dk har henvist til internationale aftaler, er det de Nordiske 

Energi Regulatorers (NordREGs) anbefalinger for et harmoniseret nordisk slutbruger-

marked. 

300. Sekretariatet bemærker, at Energinet.dk i vidt omfang har valgt at følge NordREGs 

anbefalinger. Dette gælder bl.a. anbefalingen vedrørende betegnelsen ”disponent” i stedet 

for ”kunde”, da betegnelsen kunde ifølge Energinet.dk kan skabe forvirring (forskrift H1, 

afsnit 1, definitioner).  

301. På enkelte punkter som fremgår nedenfor har Energinet.dk valgt ikke at følge Nor-

dREGs anbefalinger.  

1) Frist for fremsendelse af måledata ved afregning 
302. Særligt angående forskrift D1 om afregningsmåling har Energinet.dk angivet, at 

fristen for fremsendelse af måledata fra skabelonafregnede kunder er aftalt med branchen 

til 5 uger. NordREG anbefaler en frist på 10 arbejdsdage for fremsendelse af måledata fra 

skabelonkunder, jf. rapporten ”Harmonized Supplier Switching Model” fra 2008, afsnit 

1.3.1.  

303. Energinet.dk begrunder afvigelsen med, at der i Danmark er tradition for selvaf-

læsning, som er en billig og effektiv måde til indhentning af måledata. I de øvrige nordi-

ske lande sender netselskaberne en medarbejder ud til adressen for at aflæse måleren. 

Selvaflæsning vil formentlig ikke være muligt med en frist på 10 arbejdsdage.  

304. Sekretariatet bemærker, at Energinet.dk har aftalt fristen med branchen, men at det 

i øvrigt er i forbrugernes interesse, at omkostningerne til aflæsning begrænses.  

305. Sekretariatet vurderer, at Energinet.dk under hensyntagen til traditionerne på det 

danske elmarked har vurderet det hensigtsmæssigt at fravige NordREGs anbefalede frist 

for fremsendelse af måledata for skabelonafregnede kunder. Sekretariatet vurdere videre, 

at anvendelsen af fjernaflæste elmålere, potentielt kan medvirke til at nedbringe behovet 

for en 5 ugers frist for aflæsningen. Således vil det formentlig på længere sigt være mu-

ligt, at imødekomme NordREGs anbefaling på 10 arbejdsdage. 

306. Sekretariatet finder herefter ikke anledning til yderligere bemærkninger. 

2) Frist for anmeldelse af leverandørskift til datahubben  

307. I forskrift H1 om skift af elleverandør, flytning m.v. (bilag 1C) er det angivet i ka-

pitel 4, at fristen for anmeldelse af leverandørskifte skal anmeldes til datahubben med 

minimum 10 arbejdsdages varsel før skæringsdatoen for leverandørskiftet. Der vil såle-

des være mindst 10 arbejdsdage før end leverandørskiftet kan blive effektueret.  

308. Leverandørskifte skal effektueres inden 3 uger under hensyntagen til kontraktens 

betingelser om evt. senere skifte, jf. § 14, stk. 1 i forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen. 

Bestemmelsen er en implementering af eldirektivets artikel 3, stk. 5, litra a. NordREG 
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har i rapporten ”Harmonized Supplier Switching Model” fra 2008, afsnit 1.1.1. anbefalet, 

at der maksimalt må gå 14 dage fra indgåelse af kontrakten til det egentlige leverandør-

skifte.  

309. Energinet.dk anfører i metodeanmeldelsen for H1 (bilag 2C), at det sammen med 

branchen er vurderet mest hensigtsmæssig og operationelt at operere med 10 arbejdsdage 

frem for 14 dage for at imødekomme eventuelle problemer med helligdage, hvor der ved 

14 dages fristen vil være færre arbejdsdage til at opfylde manuelle forpligtelser i form af 

verificering af stamdata og aflæsning af måler. 

310. Sekretariatet bemærker, at forskellene på 10 arbejdsdage og 14 dage kan få betyd-

ning i forbindelse med helligdage og lukkedage. Sekretariatet bemærker, at forskellen i 

praksis formentlig ikke vil få større betydning, at fristen ligger inden for direktivets be-

stemmelser om leverandørskifte, og at fristen er aftalt med branchen. 

311. Sekretariatet finder ikke anledning til yderligere bemærkninger hertil. 

3) Frist for anmeldelse af tilflytning på et målepunkt 

312. I forskrift H1 om skift af elleverandør, flytning mv. er det angivet i kapitel 5.1., at 

fristen for anmeldelse af tilflytning på et målepunkt er fastsat til 15 arbejdsdage efter 

skæringsdatoen for skabelonafregnede kunder.  

313. NordREG har i rapporten ”Market Design – Common Nordic end-user market” fra 

2009 anbefalet en frist på 3 arbejdsdage fra indmelding af flytning.  

314. Energinet.dk har i metodeanmeldelsen for H1, kapitel 5.1. begrundet fristen på 15 

dage for skabelonafregnede kunder med, at der i Danmark er ganske få personer, der 

melder flytning før skæringsdatoen for flytningen. Energinet.dk har på denne baggrund 

valgt at gå videre end NordREGs anbefalinger og give bredere mulighed for at melde 

tilflytning med tilbagevirkende kraft i en længere periode.  

315. Sekretariatet vurderer, at Energinet.dk har fastsat fristen på afbalanceret vis under 

hensyntagen til det danske markedsdesign, forbrugernes fleksibilitet og markedsaktører-

nes interesse i at få præcise måledata.  

316. Sekretariatet finder ikke anledning til yderligere bemærkninger. 

Sammenfatning: tjeklistens punkt 4: 

317. Sammenfattende finder sekretariatet, at de anmeldte forskrifter med enkelte undta-

gelser respekterer NordREGs anbefalinger. Overordnet har Energinet.dk begrundet sine 

valg med hensynet til det danske elmarked. I visse tilfælde vil være uhensigtsmæssigt for 

det danske marked at følge NordREGs anbefalinger. Der er 3 anbefalinger, som ikke re-

spekteres. Det er 5 ugers fristen til at indhente måledata i stedet for 10 arbejdsdage, jf. 

Forskrift D1 om afregningsmåling, de 10 arbejdsdages varsel for leverandørskift i stedet 

for 14 dage, jf. Forskrift H1 om leverandørskift, samt anmeldelse af tilflytning på et må-

lepunkt på 15 arbejdsdage efter skæringsdatoen for skabelonafregnede kunder mod Nor-

dREGs 3 arbejdsdage, jf. Forskrift H1 om leverandørskift.  

Tjeklistens punkt 5: Offentliggørelse  

318. Energinet.dk har gjort forskrifterne tilgængelige på Energinet.dk’s hjemmeside i 

den indledende høringsproces efteråret 2011 og høringsprocessen for sanktionsafsnittene 
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i august 2012. Energinet.dk har gjort forskrifterne tilgængelige på hjemmesiden med an-

givelse af ikrafttrædelsesdato 1. marts 2013.  

319. Sekretariatet bemærker, at Energinet.dk således har gjort forskrifterne tilgængelige 

for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet i overensstemmelse 

med systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, 1. pkt. og § 8, stk. 2, 1. pkt. Tilsvarende 

skal historiske forskrifter være tilgængelige for interesserede parter, jf. § 7, stk. 2, 2. pkt. 

og § 8, stk. 2, 2. pkt. 

320. Energinet.dk oplyser på selskabets hjemmeside, at historiske forskrifter for tilslut-

ningsbestemmelser for elproducerende anlæg kan rekvireres via Front Office El på mail 

eller telefon. Historiske forskrifter er således tilgængelige i overensstemmelse med sy-

stemansvarsbekendtgørelsens regler ved kontakt til Energinet.dk. 

321. Det er dog sekretariatets vurdering, at historiske forskrifter bør kunne fremsøges 

på hjemmesiden, da der bl.a. kan opstå klager som vedrører historiske forskrifter, hvorfor 

det bør være muligt at finde historiske forskrifter umiddelbart på hjemmesiden. Således 

ville det på enkel og gennemskuelig måde være muligt at få klarhed over regler, der date-

rer sig tilbage i tid. Endvidere ville aktørerne have mulighed for på en enkel måde at 

sammenligne nye og gamle forskrifter.  

322. Samlet finder sekretariatet, at Energinet.dk’s offentliggørelse af forskrifterne ikke 

giver anledning til andre bemærkninger end at historiske forskrifter også bør gøres til-

gængelige på hjemmesiden. 

Konklusion af tjeklistegennemgangen 

323. Sekretariatets samlede vurdering er således:  

Vedr. baggrund for ændringerne:  

324. Energinet.dk har oplyst, at måler- og markedsforskrifterne er ændret som følge af 

indførelsen af datahubben på det danske marked. Sekretariatet finder ikke anledning til 

bemærkninger på dette punkt.  

Vedr. hjemlen: 

325. Forskrifterne ligger inden for rammerne af hjemlen i elforsyningsloven og i sy-

stemansvarsbekendtgørelsen. Sekretariatet finder dog, at hjemmelshenvisningen til § 7, 

stk. 1 i systemansvarsbekendtgørelsen bør præciseres yderligere ved angivelse af litra. 

Dette vil endvidere bidrage til at skabe klarhed over, om der er tale om en teknisk for-

skrift, en forskrift om markedsadgang, eller en blandet forskrift, og videre hvilke aktører 

forskriften henvender sig til, og hvad de er forpligtet til. Endvidere er præciseringen væ-

sentlig for at vurdere, hvilken sanktion en eventuel overtrædelse udløser.  

326. Energinet.dk har redegjort for og beskrevet de processer og sanktioner, der følger 

ved en aktørs mangelende overholdelse af forskrifterne. Energinet.dk har tilkendegivet at 

forskrifterne udtømmende fastlægger pligter, pligtsubjekt og relaterede sanktioner. Sekre-

tariatet finder for nuværende ikke anledning til andre bemærkninger om Energinet.dk’s 

sanktionskapitel, end at Energinet.dk fortsat skal have fokus på virksomhedens håndte-

ring af sanktioner overfor aktørerne, sikre klarhed om forholdet og for sanktionerne, og 

ved konstatering af manglende overholdelse af bestemmelser i forskrifterne skal anvende 

advarsel, henstilling m.v., før der træffes afgørelse om hel- eller delvis udelukkelse af 
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datahubben, således at alene grove eller gentagne væsentlige forhold sanktioneres med 

udelukkelse af datahubben.  

Vedr. høring: 

327. De involverede parter er formelt hørt i overensstemmelse med partshøringsregler-

ne. Sekretariatet finder, at Energinet.dk på afbalanceret vis har adresseret høringsparter-

nes bemærkninger til forskrifterne dels i de endelige metodeanmeldelser af forskrifterne, 

dels i høringsnotatet af 24. januar 2012.  

Vedr. NordREGs anbefalinger: 

328. Energinet.dk’s forskrifter respekterer med enkelte undtagelser Nord-REGs anbefa-

linger. Der er konkret 3 anbefalinger, som ikke respekteres. Sekretariatet bemærker, at 

Energinet.dk har vurderet det hensigtsmæssigt at fravige:  

 fristen på 5 uger til at indhente måledata i stedet for frist på 10 arbejdsdage, jf. 

Forskrift D1 om afregningsmåling,  

 de 10 arbejdsdages varsel for leverandørskift i stedet for 14 dages varsel, jf. For-

skrift H1 om skift af leverandør, samt 

 fristen på 15 arbejdsdage efter skæringsdatoen for anmeldelse af tilflytning på et 

målepunkt på for skabelonafregnede kunder i stedet for frist på 3 arbejdsdage, jf. 

Forskrift H1 om skift af leverandør. 

 

329. Sekretariatet finder, at Energinet.dk’s fravigelse af fristen på 10 arbejdsdage for 

indhentning af måledata, og fristen på 3 dage for anmeldelse af tilflytning formodentlig 

kan begrundes med, at fjernaflæste målere ikke er fuldt udrullet, og fordi den danske 

ordning er en selvaflæsningsordning, som fordrer en høj grad af samarbejde med forbru-

gerne, idet netvirksomhederne ikke bruger ressourcer på servicemedarbejdere til aflæs-

ning. Sekretariatet finder, at fravigelsen af fristen på 10 arbejdsdags for varsel af leveran-

dørskift er en mindre fravigelse, som dog alligevel kan få mindre betydning i praksis. 

Sekretariatet finder dog, at fristen er i overensstemmelse med eldirektivets regler om le-

verandørskifte og bemærker, at den i øvrigt er aftalt med branchen.  

330. Sekretariatet finder samlet set, at Energinet.dk har fastsat de nævnte frister på afba-

lanceret vis under hensyntagen til det danske markedsdesign, forbrugernes fleksibilitet og 

markedsaktørernes interesse i at få mest korrekte måledata. 

Vedr. Offentliggørelse:  

331. Energinet.dk har gjort forskrifterne tilgængelige på Energinet.dk’s hjemmeside i 

overensstemmelse med reglerne systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2. 

Historiske forskrifter skal tilsvarende være tilgængelige, jf. § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2 i sy-

stemansvarsbekendtgørelsen. Sekretariatet finder derfor, at historiske forskrifter også bør 

kunne fremsøges på Energinet.dk’s hjemmeside og ikke kun ved direkte kontakt til Ener-

ginet.dk. 

332. Afslutningsvis bemærker sekretariatet, at såfremt Energitilsynet modtager en klage 

over forskrifterne, kan sekretariatet tage forskrifterne op til vurdering igen. 
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Afgørelse 

333. Energitilsynet godkendte på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering de 

anmeldte metoder, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen, på vilkår af, at Energinet.dk 

snarest og senest samtidig med idriftsættelsen af datahubben på sin hjemmeside offent-

liggør, hvordan kunder kan iværksætte annullering af leverandørskift i de tilfælde, hvor 

der er tale om fejlagtige skift eller om skift, som kunden har fortrudt inden de 14 dages 

fortrydelsesret. 

Tilkendegivelse 
334. Videre tilkendegav Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vur-

dering i relation til metoderne og som følge af tjeklistegennemgangen af forskrifterne, at: 

 det findes kritisabelt, når en definition i forskrifterne formuleres forskelligt fra lo-

vens definition af samme begreb 

 Energinet.dk senest i forbindelse med næste revision af forskrifterne derfor op-

fordres til at rette op på disse forhold angående definitionerne og  

 opfordres til at præcisere forskrifternes hjemmelshenvisninger med paragraf, 

stykke og nr. i henholdt til systemansvarsbekendtgørelsens § 7 om tilslutnings- og 

markedsforskrifter, således at det hermed bliver klart, hvilke sanktioner loven 

hjemler i forhold til hver forskrift  

 det er vigtigt, at de historiske forskrifter fortsat er offentliggjort på Energinet.dk’s 

hjemmeside, idet henvendelser og klager til eksempelvis Tilsynet kan angå for-

hold, der er reguleret af de tidligere forskrifter. 

 


