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7. januar 2013 
HEP-HSF/HEP  

 
Til: Energitilsynet  

Håndtering af fejlagtige leverandørskift 
 
Energitilsynet behandlede den 27. november 2012 Energinet.dk’s anmeldte mar-
keds- og målerforskrifter, som ligger til grund for indførelsen af DataHub’en. Ener-
gitilsynet fandt den skitserede model for kontrol af kundeaccept af leverandørskift 
problematisk og har efterfølgende bedt om en redegørelse for, hvorledes Energi-
net.dk vil føre kontrol med, at ingen elkunder bliver leverandørskiftet uden accept 
samt hvordan eventuelle fejlagtige leverandørskift vil blive håndteret. 
 
Dette notat udgør Energinet.dk’s svar på Energitilsynets forespørgsel. 
 

1. Baggrundsinformation om DataHub’en 
DataHub’en er en nyskabelse i det danske elmarked, hvorved der er indført et data-
trafikalt knudepunkt, som skal administrere transaktioner og kommunikation mel-
lem alle elmarkedets aktører, netvirksomheder, elleverandører, herunder forsy-
ningspligtige virksomheder, balanceansvarlige aktører og Energinet.dk. Indførelsen 
af DataHub’en medfører, at aktørerne kommer til at kommunikere neutralt på en 
standardiseret måde, og aktørerne vil ikke længere skulle udveksle data bilateralt.  
 
DataHub’en indfører en central registrering af markedsrelaterede data i det danske 
detailmarked for el, samt en kommunikationsplatform mellem aktørerne til gen-
nemførelse af transaktioner blandt andet vedrørende leverandørskift og flytning.  
 
Der er ikke for øvrige lignende markeder indført et sådan uafhængigt knudepunkt, 
hvor al kommunikation og alle transaktioner er samlet et sted og dermed sker efter 
helt ens objektive og gennemsigtige processer.  
 
På øvrige lignende markeder, som f.eks. bank, forsikring og telemarkedet, foregår 
den bilaterale kommunikation i et vist omfang mellem afgivende og modtagende 
”leverandør”. Disse markeder har indført, at den afgivende ”leverandør” til kontrol-
formål kan kræve at modtage (standardiseret) dokumentation for indgået aftale 
vedrørende ønske om skifte, som en sikkerhed for kunden.  
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DataHub’en opererer ikke med en sådan ”afgiver-accept”, da dette indebærer en 
bilateral kommunikation, hvor kundens skifte ikke er anonymiseret overfor den 
afgivende part. Netop anonymisering af kommunikationen mellem aktørerne, her-
under f.eks. kundens ønske om at skifte elleverandør til en konkurrerende elhan-
delsvirksomhed, er indført for at fremme konkurrencen og for at styrke kundens 
forhold. Kunden sikres herigennem fuld objektiv og ensartet behandling, uden risici 
for kon-kollegiale forhold i den bilaterale kommunikation omkring kunden. 
 
Den samlede kommunikation ét sted giver herudover samlet overblik ét sted over 
alle transaktioner og al kommunikation mellem markedsaktørerne, hvilket muliggør 
effektiv markedsovervågning. Det er muligt ét sted at få et samlet overblik over 
hver enkelt aktørs ”gøren og laden”, hvilket ikke er muligt i samme omfang inden-
for de øvrige lignende markeder. 
 

1.1 Anmeldelse af leverandørskift til DataHub’en.  
Anmeldelse af et leverandørskift til DataHub’en medfører en registrering og medde-
lelse overfor markedet om, at en elleverandør har indgået en aftale med en kunde 
om elleverance. I DataHub’en registreres dermed, at der er indgået en aftale mel-
lem disse to parter til et givent tidspunkt, uden yderligere registrering af indholdet 
eller omfanget af denne aftale. 
 
Aftalen mellem kunden og elleverandøren og parternes gensidige rettigheder og 
forpligtelser er ikke oplyst i DataHub’en, da disse forhold er et anliggende mellem 
kunden og elleverandøren.  
 
Kunden har aftaleretlige eller øvrige lovhjemlede rettigheder overfor elleverandø-
ren, der fremgår af den bilaterale aftale med elleverandøren, og disse vilkår eksi-
sterer uafhængig af registrering (eller evt. manglende registrering i DataHub’en).  
 
Der er ikke er knyttet nogen separat retsvirkning til registreringen i DataHub'en, 
som således ikke medfører nogen ”ændring eller godkendelse” af den privatretlige 
aftale, som kunden har indgået med elleverandøren. Elleverandøren kan ikke over-
for kunden påberåbe sig, at der er en gyldig aftale, fordi elleverandøren har regi-
streret et leverandørskift i DataHub’en. Retsforholdet mellem kunden og elleve-
randøren er udelukkende baseret på den bilaterale aftale mellem parterne.   
 
Derved adskiller DataHub'en sig fra andre offentligt førte registre, fx tinglysningssy-
stemet, der administreres af domstolene, og patent- og varemærkeregistreringen, 
hvor selve registreringen har betydning for den enkelte borger og virksomheds 
retsstilling.  
 
Det er en grundlæggende og nødvendig forudsætning for at opfylde formålet med 
etableringen af DataHub'en, at informationerne i DataHub'en er troværdige og op-
fylder elforbrugerne interesser, herunder behovet for forbrugerbeskyttelse. Med 
henblik på at sikre dette, fastsætter Energinet.dk i markedsforskrifter procedurer til 
sikring af, at alene korrekte dispositioner registreres i DataHub’en, og at fejlagtige 
registreringer tilbageføres.  
 
Både Energinet.dk’s krav i markedsforskrifterne og overvågningen af aktørernes 
registreringspraksis i tilknytning til DataHub'en har til formål at sikre en høj grad af 
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data- og indberetningsdisciplin hos aktørerne. Sigtet er at fastholde tilliden til mar-
kedet på et højt niveau – både generelt og konkret for de enkelte forbrugere. Her-
ved kan DataHub’en udgøre et effektivt redskab til at fremme forbrugerbeskyttelse 
og konkurrence.  
 
Der vil aldrig kunne opnås en 100% sikkerhed for, at der ikke i DataHub'en sker 
fejlregistreringer. Foranstaltninger for at opnå en nær-100% sikkerhed ville endvi-
dere kræve en helt uforholdsmæssig ressourceindsats hos såvel kunder, aktører og 
Energinet.dk, som ville have negativ effekt på markedet både i forhold til mobilitet 
og tillægsomkostninger til elprisen.  
 
Den valgte metode med krav til data- og indberetningsdisciplin som anført i for-
skrifterne, og stikprøvekontrollerne som beskrevet i nærværende notat, skal såle-
des ses i lyset af, at registrering i sig selv ikke skaber rettigheder eller pligter for 
den enkelte elforbruger. Hertil kommer, at Energinet.dk via sit reaktions- og eska-
leringsapparat vil sikre, at fejlregistreringer kan tilbageføres, og at overtrædelse af 
gældende regler kan få særdeles indgribende konsekvenser for elleverandøren.   
 
Hvis en elleverandør melder et leverandørskift til DataHub’en uden at have en gyl-
dig aftale med kunden, kan kunden naturligvis ikke blive forpligtet overfor elleve-
randøren blot ved at dette er anmeldt i DataHub’en. Tilsvarende hvis en elleveran-
dør ”glemmer” at annullere et fejlagtigt leverandørskift i DataHub’en, kan kunden 
heller ikke her forpligtes overfor elleverandøren ud over det, som parterne gyldigt 
måtte have aftalt.   
 
Man kan sammenligne registreringen i DataHub’en med en registrering i BBR. Regi-
strering i BBR omkring ændring af ejendomsforhold - f.eks. omlægning til elvarme - 
er en registrering af en disposition, som er foretaget på særskilt aftalegrundlag.  
Registrering i BBR kan ikke i sig selv afgøre, om dispositionen er rigtig eller forkert. 
Dette afgøres alene af den bagvedliggende aftale. Hvis dispositionen viser sig at 
være ukorrekt, skal der selvfølgelig foretages en korrektion af registrering i BBR af 
ejendommens forhold.  
 

1.2 Særlig fremgangsmåde ved udløb af forsyningspligtbevillinger 
I forbindelse med ændringen i tildelingen af forsyningspligtbevillingerne, vil der 
kunne forekomme flere fejlagtige leverandørskift end normalt, hvilket fordrer, at 
disse tilfælde vurderes separat.  
 
Hvis den eksisterende bevillingshaver vinder licitationen, har kunderne i området 
mulighed for aktivt at tilvælge det nye forsyningspligtprodukt, alternativt bliver 
kunderne overført til den eksisterende elleverandørs ”tilbagefaldsprodukt”. I begge 
tilfælde er der tale om, at kunden bevarer din nuværende leverandør, og skiftet til 
et andet produkt registreres ikke som et leverandørskift i DataHub’en. 
 
Hvis en ny elhandelsvirksomhed vinder licitation, er proceduren den, at den eksiste-
rende forsyningspligtige virksomhed skal give alle kunder i området besked om, at 
de nu kan tilmelde sig det nye forsyningspligtprodukt ved aktivt at rette henvendel-
se til den nye elleverandør. Alternativt overføres kunderne til den eksisterende elle-
verandørs ”tilbagefaldsprodukt”. Kun i det første tilfælde vil der være tale om et 
egentlig leverandørskift i DataHub forstand. 
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Det er vanskeligt forlods at vurdere, hvor stor en andel af forsyningspligtkunderne, 
der vil vælge den nye leverandør, men da der i udvalgte områder er tale om meget 
betydelige antal kunder i forsyningspligten, kan man ikke udelukke, at overdragel-
sen af forsyningspligtbevillingen vil medføre et stort antal leverandørskift. 
 
Det er den nye forsyningspligtleverandør, der skal forestår leverandørskiftene base-
ret på kundernes tilbagemelding. Det er Energinet.dk’s vurdering, at der vil kunne 
opstå flaskehalse og forholdsvis mange fejlagtige leverandørskift, idet den nye for-
syningspligtleverandør i yderste tilfælde skal fremsøge kundernes stamdata i Data-
Hub’en ud fra navn og adresse. 
 
Mængden af egentlige leverandørskift, som vil blive anmeldt til DataHub’en ved 
udløb af forsyningspligtbevillinger er meget svært at anslå på forhånd – fra ganske 
få til flere hundrede tusinde. Som udgangspunkt vil Energinet.dk naturligvis benytte 
samme procedurer og sikkerhedskrav i dette tilfælde som ved almindeligt fore-
kommende leverandørskift. Pga. den store usikkerhed omkring antallet af leveran-
dørskift 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 hvert enkelt tilfælde, for at sikre det relevante sikkerhedsniveau. 
 

2. Kontrol af leverandørskift 
Energinet.dk vil i perioden 1. marts 2013 og frem til 1. oktober 2014 benytte føl-
gende metode til kontrol af leverandørskift for at sikre den nødvendige forbruger-
beskyttelse: 
 

1) En fuldstændig gennemgang af de leverandørskift, som tilbageføres (100% 
stikprøve) 

2) Stikprøvevis gennemgang af normalt gennemførte leverandørskift 
 
Denne vægtning af indsatsen er valgt, idet det er Energinet.dk’s opfattelse, at ho-
vedparten af de ”problematiske” leverandørskift vil befinde sig i gruppe 1), herun-
der skift, som kunden allerede har påklaget. 
 

2.1 Tilbageførte leverandørskift 
Det er altid den nye elleverandør, som anmelder et leverandørskifte til DataHub’en. 
Elleverandøren må kun anmelde leverandørskiftet, hvis der foreligger en skriftlig 
eller elektronisk aftale med kunden, jf. Forbrugsbeskyttelsesbekendtgørelsen §51 
samt markedsforskrift H1. Den nye elleverandør har endvidere pligt til at oplyse 
kunden om, at han skifter elleverandør til en aftalt dato samt om, hvad han skal 
gøre, hvis han ønsker at annullere leverandørskiftet. 
 
Hvis den nye elleverandør eller kunden opdager, at det foretagne leverandørskifte 
er fejlagtigt, er det muligt at tilbageføre (annullere) leverandørskiftet, jf. herunder 
kundens almindelige fortrydelsesret. Det er sædvanligvis den nye elleverandør, der 
igangsætter processen for fejlagtigt leverandørskift enten fordi leverandøren selv er 
blevet opmærksom på, at der er sket en fejl, eller fordi kunden har henvendt sig 
med henblik på at få aftalen annulleret. 
 
 

1 Bekendtgørelse nr. 161 af 2011 om beskyttelse af forbrugere i medfør af lov om elforsyning. 
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Hvis elleverandøren modtager oplysninger fra kunden om, at leverandørskiftet skal 
annulleres, er elleverandøren naturligvis pligtig til at undersøge sagen nærmere2. 
Hvis der er tale om en fejl, skal elleverandøren efter reglerne i markedsforskrift H1 
– uden unødigt ophold – give DataHub’en besked om fejlagtig leverandørskifte. 
Kunden vil herefter kunne se – via eget log in i DataHub’en – om leverandørskiftet 
er annulleret. 
 
Det bemærkes, at der i forskrift H1 er anført en proces for fejlagtigt leverandørskift, 
hvorefter kunden helt frem til tidspunktet for modtagelse af første faktura fra den 
nye elleverandør har mulighed for at gøre indsigelse mod leverandørskiftet. Hvis 
forudsætningen for gennemførelse af leverandørskiftet ikke er til stede, kan kunden 
genindtræde på uændrede vilkår i sin hidtidige aftale – dvs. kunden holdes skade-
sløs for det fejlagtige leverandørskift, jf. herunder markedsforskrift H1.  
 
Tidspunktet frem til modtagelse af første faktura er indført, idet processen herfor 
netop er systemmæssigt understøttet, dvs. ”automatiseret i DataHub’en”. Tids-
punktet er valgt i forhold til, at det herefter med tilstrækkelig sikkerhed kan vurde-
res, hvorvidt kundens indsigelse vil kunne vurderes som berettiget i forhold til afta-
lens gyldighed, altså hvorvidt der overhovedet er en aftale. Der vil efter dette tids-
punkt indgå en række konkrete individuelle forhold, som vil have indflydelse på 
vurderingen af aftalens gyldighed, samt genindtrædelse i det hidtidige aftalefor-
hold, som det ikke er muligt at systemteknisk understøtte på en sikker måde.  
 
Hvis der i en konkret situation måtte foreligge et åbenlyst fejlagtigt leverandørskift, 
som opdages på et senere tidspunkt, er det ikke teknisk udelukket at gennemføre 
dette i DataHub’en, såfremt der måtte være et markedsmæssigt behov herfor. Det 
vil i så fald blot være Energinet.dk, der foretager registreringen manuelt i systemet.      
 
Hvis det ikke er lykkedes kunden at komme i kontakt med elleverandøren eller 
kunden konstaterer, at leverandørskiftet ikke er ført tilbage trods henvendelser til 
elleverandøren, har kunden desuden mulighed for at rette direkte henvendelse til 
Energinet.dk. Henvendelsen kan enten ske i form af en webformular, mail eller 
telefon3.   
 
Energinet.dk vil i dette tilfælde rette henvendelse til den nye elleverandør med 
henblik på udtalelse, herunder anmode om dokumentation for indgået aftale med 
kunden. Dette kan resultere i, at: 
 

1) Elleverandøren meddeler, at han er enig i, at der foreligger et fejlagtigt le-
verandørskifte, og processen dermed gennemføres af elleverandøren. 

2) Elleverandøren forholder sig passiv, hvorefter Energinet.dk effektuerer pro-
cessen for fejlagtigt leverandørskift, da det på forhånd oplyses overfor elle-
verandøren, at elleverandørens manglende reaktion indenfor Energinet.dk’s 
fastsatte tidsfrist vil blive karakteriseret som en accept af, at kundens hen-
vendelse om fejlagtigt leverandørskift er korrekt. 

3) Elleverandøren fremsender dokumentation for indgået aftale med kunden til 
Energinet.dk. Energinet.dk meddeler elleverandørens afvisning af kundens 

 

2 Dette følger også af Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsens regler (§ 17). 
3 For at sikre, at kunderne får kendskab til den ekstra kontaktmulighed, vil alle elleverandører 

blive informeret om den ekstra klagevej. 
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anmeldte fejlagtige leverandørskift, og at Energinet.dk har modtaget do-
kumentation for tilsyneladende indgået aftale med kunden. Samtidig oply-
ser Energinet.dk om kundens muligheder for klageadgang indenfor elforsy-
ningsområdet samt oplyser om generel adgang til leverandørskift med 10 
arbejdsdages varsel. Endelig gør Energinet.dk opmærksom på, at det kan 
medføre eventuelle økonomiske konsekvenser, hvis en gyldig kontrakt af-
brydes.  

 
Hvis Energinet.dk som f.eks. anført ovenfor under pkt. 3) bliver gjort opmærksom 
på, at der er generelt uenighed mellem med en elleverandør og dennes kunder i 
forhold til indgåelse af aftale – uden at Energinet.dk i øvrigt ved stikprøvekontrol 
kan konstatere manglende aftalegrundlag – vil Energinet.dk overfor denne elleve-
randør indskærpe reglerne for anmeldelse af leverandørskift samt indberette de 
modtagne oplysninger og Energinet.dk’s foranstaltninger til Sekretariatet for Ener-
gitilsynet og Energistyrelsen. 
 
2.1.1 Udtræk af fejlagtige leverandørskift 
Hvad enten det er elleverandøren eller Energinet.dk, der tilbagefører et leverandør-
skifte, så registreres processen i DataHub’en. Alle transaktioner af denne type – 
uanset netområde og elleverandør – logges i DataHub’en på målepunktsniveau. 
 
Energinet.dk vil én gang om måneden lave et samlet udtræk over leverandørskift, 
der er tilbageført (annulleret). På baggrund af denne liste vil Energinet.dk rette 
henvendelse til alle involverede elleverandører på listen og bede om årsagen til 
tilbageføringen i hvert enkelt tilfælde samt at få udleveret aftalegrundlaget, jf. her-
under Energinet.dk’s vilkår for deltagelse i DataHub’en, afsnit 6. 
 
Årsagerne til tilbageføring inddeles i forskellige grupper (fejlkategorier): 
 

1) Kunden har udnyttet sin fortrydelsesret, jf. forbrugeraftaleloven.  
2) Kunden har ikke ret til at disponere over forbrugsstedet (målepunktet). 
3) Besked om leverandørskift fremsendt til forkert person/adresse. 
4) It-tekniske fejl eller ”menneskelige fejl”. 
5) Manglende aftalegrundlag eller åbenlys ugyldig aftale lå til grund for leve-

randørskiftet i første omgang. 
6) Ingen uddybende oplysninger om leverandørskiftet for det pågældende må-

lepunkt. 
 
De fire første grupper anses som undskyldelige fejl, mens de to sidste grupper an-
ses som udtryk for, at elleverandøren agerer på et kritisabelt grundlag. 
 
2.1.2 Konsekvenser af fejlagtige leverandørskift – eskalation af forebyggen-

de foranstaltninger 
For så vidt angår de to første grupper af undskyldelige fejl, er der i markedshen-
seende tale om processer, der understøtter, at der netop ikke gennemføres leve-
randørskift, hvis kunden fortryder, eller der ikke er tale om den korrekte kunde.  
 
Fælles for disse to typer af fejl er, at de opdages inden annulleringsfristens udløb i 
DataHub’en (tre arbejdsdage før skæringsdatoen). Disse fejlregistreringer korrige-
res løbende uden videre, og anses ikke markedsmæssigt for fejl.   
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For disse to grupper vil der blive foretaget en månedlig opgørelse. Kun hvis antallet 
af denne type af fejl hos en elleverandør overstiger 100 målepunkter pr. måned, vil 
Energinet.dk gå videre. I disse tilfælde vil Energinet.dk rette henvendelse til elleve-
randøren med henblik på at få oplyst, hvilke tiltag, som elleverandøren agter at 
foretage for at nedbringe antallet af denne type af fejl.  
 
For så vidt angår de to øvrige grupper af undskyldelige fejl, vil Energinet.dk rette 
skiftlig henvendelse til elleverandøren og indskærpe reglerne med henblik på at 
nedbringe antallet af fejl, hvis antallet af fejl overstiger 50 målepunkter pr. måned.  
Hvis antallet af fejl ikke falder markant efter første henvendelse, vil elleverandøren 
blive anmodet om at fremsende en plan for korrigerende handlinger, som Energi-
net.dk vil optage en dialog med elleverandøren om. 
 
Både Sekretariatet for Energitilsynet og Energistyrelsen vil modtage en månedlig 
rapportering af stikprøvekontrollen af gruppen af undskyldelige fejl.   
 
Reaktionen over elleverandører, der har foretaget leverandørskift på et utilstrække-
ligt grundlag eller helt uden dokumentation, afhænger af antallet af fejlagtige leve-
randørskift: 
 
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 (ob-
servationsperioden). 

 
Hvis antallet af utilstrækkeligt begrundede leverandørskift hos den pågældende 
leverandør i observationsperioden overstiger 10, vil dette karakteriseres som en 
grov og gentagen fejl, som vil medføre, at elleverandøren kan udelukkes fra ad-
gang til og anvendelse af DataHub’en efter reglerne i markedsforskrift H1, jf. her-
under Elforsyningsloven § 31, stk. 3.  
 
Manglende opfyldelse af dokumentation for indgået aftale med kunden vil være 
omfattet af Energinet.dk’s sanktionering som beskrevet i forskrift H1, afsnit 11 og 
gentaget i aftalen med aktøren - ”Vilkår for deltagelse i DataHub’en”, også kaldet 
”aktøraftalen”, pkt. 9.2. Her er altså tale om et eksempel på væsentlig misligholdel-
se, som kan medføre, at Energinet.dk har ret til at udelukke elleverandøren fra 
adgang til og anvendelse af DataHub’en og bringe aktøraftalen til ophør.     
 
Konsekvensen heraf vil være, at elleverandøren kan udelukkes fra adgang til og 
anvendelse af DataHub’en, og at elleverandøren ikke har mulighed for at modtage 
måledata, foretage leverandørskift eller i øvrigt agere på elmarkedet. Aftaler med 
kunder, som forud for ophør af aktøraftalen ikke er overgået til anden elleverandør, 
vil automatisk ophøre, idet elleverandøren ikke kan levere el til kunderne, og kun-
derne bliver automatisk overført til den forsyningspligtige elleverandør i det pågæl-
dende netområde, jf. elforsyningslovens § 34, stk. 1. I forbindelse med en sådan 
udelukkelse, vil det naturligvis blive sikret, at elleverandøren får adgang til måleda-
ta frem til skæringstidspunktet, sådan at elleverandøren kan indhente sit retmæssi-
ge tilgodehavende hos sine kunder og gennemføre slutafregningen. 
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Det vil således kunne have overordentligt indgribende konsekvenser for elleverand-
øren, såfremt elleverandøren ikke kan dokumentere indgået aftale med kunden 
overfor Energinet.dk.  
 
Som følge af de særdeles indgribende konsekvenser af en udelukkelse fra Data-
Hub’en – både overfor den enkelte elleverandør, men også overfor markedet og 
kunderne generelt - er der i markedsforskrift H1, afsnit 11 beskrevet en række 
foranstaltninger undervejs før udelukkelse af en elleverandør fra DataHub’en. Dette 
omfatter såvel processuelle forhold og krav om indgående dialog med både elleve-
randøren, Energistyrelsen og Sekretariatet for Energitilsynet med henblik på at 
drøfte forhold omkring elleverandørens ret til at få indbragt Energinet.dk’s afgørelse 
for domstolene osv.    
  
Det skal desuden fremhæves, at ud over de ovenfor anførte foranstaltninger ud fra 
antallet af utilstrækkeligt begrundede leverandørskift, kan der på grund af karakte-
ren af den enkelte fejl – evt. i kombination med øvrige forhold – være tale om gro-
ve eller gentagne tilsidesættelser af elleverandørens forpligtelser, som kan medføre 
sanktionering efter elforsyningslovens § 31, stk. 3, som nærmere beskrevet i mar-
kedsforskrift H1, afsnit 11.  
 
Både Sekretariatet for Energitilsynet og Energistyrelsen vil modtage en månedlig 
rapportering af stikprøvekontrollen af denne gruppe af fejl som følge af utilstrække-
ligt begrundede leverandørskift.   
 
Energinet.dk vil desuden i konkrete tilfælde, hvor der kan være tale om overtræ-
delse af vilkår, som kan sanktioneres efter forskrift H1, afsnit 11 desuden inddrage 
henholdsvis Sekretariatet for Energitilsynet og/eller Energistyrelsen i relevant om-
fang, som nærmere beskrevet i forskriften.   
 

2.2  Stikprøver af gennemførte leverandørskift 
Det foregående afsnit vedrører leverandørskift, som det af forskellige årsager har 
været nødvendigt at føre tilbage (annullere). For denne gruppe vil der blive foreta-
get en 100% kontrol. 
 
Der gennemføres total ca. 17.000 leverandørskift pr. måned, og langt hovedparten 
af disse effektueres som oprindelig planlagt – dvs. uden at blive tilbageført.  
 
For at sikre, at de normalt forekommende leverandørskift opfylder kravene m.h.t til 
dokumentationsgrad, udtages der hver måned en stikprøve af de gennemførte leve-
randørskift. Udvælgelsen foretages som en simpel, tilfældig udvælgelse inden for 
den samlede mængde af leverandørskift, dog frasorteres leverandørskift, som ef-
terfølgende er blevet tilbageført (disse leverandørskift er i forvejen behandlet sær-
skilt, jf. afsnit 1.1.2). 
 
Med udgangspunkt i listen over de udvalgte leverandørskift retter Energinet.dk 
henvendelse til de involverede elleverandører med anmodning om at få udleveret 
aftalegrundlaget i hvert enkelt tilfælde. 
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2.2.1 Stikprøvestørrelse 
Der gælder naturligvis, at jo større stikprøve, jo større sikkerhed er der for at fast-
lægge elleverandørens faktiske optræden i markedet. Den omstændighed, at antal-
let af fejlagtige leverandørskift i gruppen af normalt gennemførte leverandørskift 
må antages at være meget lille, skærper kravet til stikprøvens størrelse.  
 
På den anden side står, at omfattende stikprøvekontroller og gennemgang af afta-
legrundlag er en ressourcetung opgave, både hos elleverandører og hos Energi-
net.dk. Den omstændighed, at stikprøverne gentages måned efter måned øger 
naturligvis den administrative byrde, men sikrer samtidig, at sandsynligheden for at 
en elleverandør upåtalt kan fortsætte sin kritisable adfærd, reduceres til et absolut 
minimum. 
 
Hvis man antager, at de ”problematiske” leverandørskift er koncentreret om nogle 
få elleverandører, mens hovedparten følger reglerne, så drejer det sig desuden om 
at tilrettelægge stikprøverne på en sådan måde, at de ”regelrette” leverandører får 
minimeret generne i forbindelse med den løbende fremsendelse af dokumentation 
samtidig med, at indsatsen fokuseres omkring ”de brodne kar”. 
 
Endelig hører det med til billedet, at de økonomiske konsekvenser for den enkelte 
kunde af et fejlagtigt leverandørskift vil være af begrænset størrelse, jf. herunder, 
at kunden til enhver tid kan skifte til ny leverandør med 10 dages varsel4. 
 
Der er altså modsat rettede hensyn, der gør sig gældende, når stikprøvestørrelsen 
skal bestemmes.  
 
Som udgangspunkt fastlægges stikprøven til 1% af de normalt gennemførte leve-
randørskift – dvs. i størrelsesorden 170 skift pr. måned5. Resultaterne af stikprøve-
undersøgelserne rapporteres løbende til Sekretariatet for Energitilsynet, og efter en 
evalueringsperiode på seks måneder vil størrelsen af stikprøverne blive drøftet med 
Sekretariatet for Energitilsynet med henblik på at finde det rette, fremtidige niveau.  
 
Særlige stikprøvestørrelser ved udløb af forsyningspligtbevillinger 
Ved udløb af forsyningspligtbevillinger, kan antallet af leverandørskift vokse betrag-
teligt, og Energinet.dk vil da tage separat stilling til størrelsen af en betryggende 
stikprøve, jf. gennemgangen i afsnit 1.2. 
 
2.2.2 Konsekvenser af fejlagtige leverandørskift – eskalation af forebyggen-

de foranstaltninger 
Det indkomne materiale fra stikprøverne rubriceres efter elleverandør og analyseres 
på samme måde før med hensyn til kvaliteten af aftalegrundlaget.  
 

4 Hvis kunden har accepteret en bindingsperiode i aftalen med elleverandøren, kan der even-
tuelt blive tale om, at kunden skal betale et mindre gebyr (~ 250 kr.) for at træde ud af 
aftalen inden for bindingsperioden. 

5 Den faktiske fejlrate – dvs. antallet af leverandørskift, der er foretaget på et utilstrækkeligt 
grundlag eller helt uden dokumentation og som ikke er tilbageført – kendes ikke i ud-
gangspunktet, men må antages at være meget lille, formentlig i størrelsesordenen 1-2,5% 
af samtlige foretagne skift. Med en stikprøvestørrelse på 1% af samtlige foretagne skift pr. 
måned, er sandsynligheden for at udtage en stikprøve med én eller flere fejlbehæftede 
skift i hver trækning beregnet til 82-98,5%. Hvis ”den sande” fejlrate er meget større, vil 
sandsynligheden for at finde fejlbehæftede skift naturligvis følge med op – og vice versa. 
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Hvis der i stikprøven for en given elleverandør foreligger gyldige aftaler som grund-
lag for samtlige leverandørskift, anses dette at være gældende for alle leverandør-
skift, som den pågældende elleverandør har foretaget i den forgangne måned, og 
Energinet.dk foretager sig ikke yderligere over for leverandøren. 
 
Hvis stikprøven for en given elleverandør indeholder én eller flere leverandørskift, 
der er foretaget uden fornødent aftalegrundlag, udtages en yderligere stikprøve på 
9% for den pågældende leverandør. Baseret på en samlet stikprøve på i alt 10% af 
leverandørens gennemførte leverandørskift, registreres antallet af fejlagtige leve-
randørskift: 
 
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 (ob-
servationsperioden). 

 
Hvis antallet af utilstrækkeligt begrundede leverandørskift hos den pågældende 
leverandør i observationsperioden overstiger 10, fratages elleverandøren mulighed 
for at foretage leverandørskift i de efterfølgende tre måneder, svarende til frem-
gangsmåden, beskrevet i afsnit 2.1.2. Der henvises til den juridiske argumentation 
i afsnit 2.1.2. 
 
Det er valgt at graduere indsatsen over elleverandører efter antallet af fejl, målt i 
absolutte enheder, for at sikre maksimal gennemsigtighed. Energinet.dk er op-
mærksom på, at der lejlighedsvis starter helt nye leverandører, der kun gennemfø-
rer et fåtal af skift pr. måned.  Det skal naturligvis sikres, at fejlraten for sådanne 
leverandører ikke antager et urimeligt højt niveau uagtet at mængden af fejl i ab-
solutte termer er begrænset.  Dette vil blive sikret ved en separat overvågning af 
sådanne, nye aktører. 
 
Både Sekretariatet for Energitilsynet og Energistyrelsen vil modtage en månedlig 
rapportering af stikprøvekontrollen som følge af utilstrækkeligt begrundede leve-
randørskift.   
 
 

3. Ikrafttræden 
DataHub’en idriftsættes efter planen 1. marts 2013 og nærværende procedure ved-
rørende fejlagtige leverandørskift sættes i kraft med virkning fra marts måned 2013 
– dvs. første udvælgelse af stikprøver mv. finder sted primo april 2013. 
 
 


