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Yderligere oplysninger om metoden for håndtering af fejl-
agtige leverandørskift 
 
 
Energitilsynet behandlede på sit møde den 27. november 2012  
Energinet.dk’s anmeldte markeds- og målerforskrifter, som ligger til 
grund for adgangen og driften af den såkaldte datahub. 
 
Energitilsynet fandt den skitserede model for kontrol af kundeaccept af 
leverandørskift problematisk. 
 
Energitilsynet skal på den baggrund udbede sig en række en række sup-
plerende oplysninger til brug for vurderingen af den anmeldte metode til 
håndtering af fejlagtige leverandørskift, jf. pkt. 3.3, 3.7 og pkt. 7.1 i H1 
om leverandørskift.  
 
Energitilsynet skal anmode Energinet.dk om at redegøre nærmere for, 
hvordan virksomheden i perioden fra datahubbens forventede ikrafttræ-
delse den 1. marts 2013 og frem til 1. oktober 2014, hvor lovgrundlaget 
for engrosmodellen forventes indarbejdet i forskrifterne for datahubben, 
vil føre kontrol med, at ingen elkunder bliver leverandørskiftet uden ac-
cept samt hvordan eventuelle fejlagtige leverandørskift vil blive håndte-
ret. 
 
Energitilsynet skal særligt anmode om en beskrivelse af hvordan Energi-
net.dk påtænker at tilrettelægge den stikprøvekontrol af, at der foreligger 
dokumentation for kundernes accept af leverandørskift, som virksomhe-
den har lagt op til i sin metodeanmeldelse.  
 
I forbindelse med redegørelsen skal Energitilsynet anmode Energinet.dk 
om at inddrage en vurdering af konsekvenserne af det aktuelle lovforslag 
om forsyningspligt (L 58), som forventes vedtaget den 14. december 
2012. Energitilsynet bemærker i den forbindelse, at 21 forsyningspligtbe-
villinger udløber pr. 30. april 2013, hvilket vil kunne medføre en betyde-
lig stigning i antallet af leverandørskift og dermed også indebærer en risi-
ko for et stigende antal fejlagtige leverandørskift. 
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Endvidere skal Energitilsynet anmode Energinet.dk om at oplyse, hvad 
virksomheden vil anse for at være et uacceptabelt højt niveau af fejlagti-
ge leverandørskift i stikprøven og hvilke tiltag Energinet.dk herefter vil 
tage for at nedbringe omfanget af fejlagtige leverandørskift. 
 
Energitilsynet skal anmode om, at redegørelsen ledsages af en tidsplan, 
der viser, hvornår stikprøvekontrollen vil kunne træde i kraft.  
 
Der er som bekendt aftalt møde om sagen den 3. december 2012 hvor vi 
kan tage en drøftelse af problemstillingerne men ellers skal Energitilsynet 
anmode om at modtage ovennævnte redegørelse fra Energinet.dk senest 
den 7. januar 2013. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Uffe Bundgaard Jørgensen 
Formand for Energitilsynet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


