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Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks 
forskrift om leverandørskift  

Resumé 

1. Energinet.dk har anmeldt en revideret udgave af sin forskrift H1 til 

Energitilsynet med henblik på godkendelse af metodeændringer, som er in-

deholdt deri, jf. mail af 15. oktober 2013 samt mails af 21.november 2013 

og 2. december 2013 med revideret anmeldelse af metoderne. 

2. Energitilsynet skal godkende Energinet.dk’s metoder eller ændring af 

metoder angående priser og betingelser, inden de kan anvendes, og Energi-

net.dk skal i øvrigt anmelde sine markeds- og målerforskrifter til Energitil-

synet. Metoderne er indeholdt i forskrifterne, men selve forskriften i sin hel-

hed er ikke at betragte som en metode.  

3. Energinet.dk har revideret H1, fordi der behov for ændringer og præci-

seringer angående de eksisterende metoder for: 

 kommunikation af leverandørskift på nye målepunkter,  

 kontrol af stamdata ved kommunikation af tilflytning og 

 automatisk inaktivering af et målepunkt i datahubben ved kommuni-

kation af fraflytning.  

 

4. Sekretariatet vurderer, at de anmeldte ændringer og præciseringer er ri-

melige, fordi de medvirker til at gøre leverandørskift på nye målepunkter 

mere smidigt, fordi det minimerer fejl ved tilflytning og fordi det giver en 

mere smidig proces for inaktivering af et målepunkt ved fraflytning. Samti-

dig lægger sekretariatet til grund, at ændringerne og præciseringerne har væ-

ret forelagt branchen, og at Energinet.dk har adresseret de indgivne hørings-

svar. 

6. Endvidere har der vist sig behov for rettelse af en fejl angående kommu-

nikationen om nedlæggelse samt genopretning af målepunkt. Ved en fejl 

fremgik det af den udgave, som Energinet.dk anmeldte forud for tilsynets 

behandling den 29. januar 2013, at leverandøren står for denne kommunika-

tion med datahubben. Det skal rettelig være netvirksomheden, som kommu-

nikerer nedlæggelse samt genopretning af målepunkt. Sekretariatet har den 
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18. november 2013 telefonisk tilkendegivet, at sådanne fejl bør rettes, når de 

identificeres. Fejlretning anses ikke for metodeændringer. 

7. Ved anmeldelse af forskrifter foretager sekretariatet en tjeklistegennem-

gang, jf. Energitilsynets afgørelse af 17. december 2000. Da der imidlertid 

alene er tale om revision af forskriften som følge af behovet for præciserin-

ger og som følge af en enkelt fejl, finder sekretariatet ikke anledning til at 

gennemføre denne gennemgang. 

Afgørelse 

8. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering godkender sekre-

tariatet de anmeldte metoder, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen 

9. Endvidere tager sekretariatet rettelsen af metoden om ”nedlæggelse samt 

genopretning af målepunkt” til efterretning. 

10. Endvidere tilkendegiver sekretariatet samtidig, at: 

 det findes kritisabelt, når en definition i forskrifterne formuleres for-

skelligt fra lovens definition af samme begreb 

 Energinet.dk fortsat opfordres til - i forbindelse med anmeldelse af 

forskrifterne efter revision som følge af engros modellen, jf. L575/ 

2012 - at rette op på disse forhold angående definitionerne og  

 

 det er fortsat vigtigt, at de historiske forskrifter fortsat er offentlig-

gjort på Energinet.dk’s hjemmeside, idet henvendelser og klager til 

eksempelvis Tilsynet kan angå forhold, der er reguleret af de tidlige-

re forskrifter 
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Sagsfremstilling 

11. Energinet.dk har ad to omgange anmeldt en revideret H1-forskrift til 

metodegodkendelse, fordi virksomheden finder, at der er behov for ændrin-

ger og præciseringer. 

12. Den reviderede anmeldelse af 21. november 2013 angik en nærmere af-

klaring af rettelsen af metoden om nedlæggelse samt genopretning af måle-

punkt
1
.  Den reviderede anmeldelse af 2. december 2013 angik en revision 

af forskriftens gengivelse af lovens bestemmelse om betingelserne for at 

gennemføre lukkebesøg hos kunden, jf. forskriftens pkt. 9.0. 

13. Energinet.dk har haft den ændrede H1 i høring blandt netvirksomheder, 

elleverandøre og andre interessenter. Energinet.dk har adresseret alle hø-

ringssvar i det vedlagte høringsnotat, og har justeret visse metoder som føl-

ge heraf.  

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

 Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for 

Energinet.dk’s anvendelse heraf,   

 de godkendte metoder skal offentliggøres af Energinet.dk med angi-

velse af godkendelsesdatoen,  

 eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som Energinet.dk måtte 

fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de bringes i an-

vendelse,  

 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. 

 

15. Energinet.dk har identificeret følgende 4 metodeændringer angående ak-

tørers kommunikation med datahubben: 

 

1. Anmeldelse af leverandørskift på et nyoprettet målepunkt kan anmeldes 

helt frem til en arbejdsdag før 

2. Ved tilflytning skal elleverandøren kontrollere om kunden i forvejen er 

registreret på adressen 

3. Er der ingen mulig tilflytter ved fraflytning sætter datahubben målepunk-

tet inaktivt 

4. Nedlæggelse af målepunkt, og ved fejl, kan det kun genoprettes som et 

nyt målepunkt.
2 

 

                                                 
1
 Herefter viste det sig, at der ikke var tale om en metode, og således ej heller en metode-

ændring, men blot tale om en fejl i forskrifterne, se pkt. 31 nedenfor. 
2
 Se fodnote 1 
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16. Herudover har Energinet.dk foretaget en række præciseringer, der ikke 

er metodeændringer. 

17. Ifølge Energinet.dk er baggrunden for de fire anmeldte metodeændringer 

i H1 følgende: 

1. Anmeldelse af leverandørskift på et nyoprettet målepunkt kan anmeldes 

helt frem til en arbejdsdag før tilslutning til nettet
3
, afs. 4 i H1  

18. Efter den anmeldte metode ændrer Energinet.dk den eksisterende meto-

des frister for nye målepunkter således, at leverandørskift på nyoprettet må-

lepunkt kan anmeldes med blot en arbejdsdags varsel. Dette leverandørskift 

kan ikke annulleres. 

19. Ifølge den eksisterende metode skal leverandøren anmelde leverandør-

skift til datahubben uden ophold efter aftalens indgåelse og med minimum 

10 arbejdsdages varsel dog tidligst 10 år før skæringsdatoen for leverandør-

skiftet. 

20. Energinet.dk anfører som begrundelse: 

Ved oprettelse af et nyt målepunkt bliver kunden automatisk tilknyttet den 

forsyningspligtige elleverandør af datahubben efter den nuværende me-

tode jf. § 34, stk. 1 i elforsyningsloven. Det er hensigtsmæssigt, at leve-

randørskift kan gennemføres med ganske kort varsel, så en kunde, der 

ønsker en anden elleverandør end den forsyningspligtige elleverandør, 

kan få denne elleverandør tilknyttet målepunktet fra den dato, målepunk-

tet bliver tilsluttet elnettet. Den valgte metode medvirker til en hurtig og 

hensigtsmæssig sagsgang for kunderne. 

21. Som begrundelse for, at disse leverandørskift ikke kan annulleres, anfø-

rer Energinet.dk som begrundelse: 

Det er ikke muligt at annullere dette leverandørskift, da det ikke er muligt 

at indføre en frist for annullering, som er samme dag som fristen for an-

meldelse. Meldes et leverandørskift for et nyoprettet målepunkt efter de 

normale tidsfrister, gælder også den normale frist for annullering. Er le-

verandørskiftet sket ved en fejl, kan det rettes efter de normale regler for 

fejlagtigt leverandørskift. 

 

                                                 
3
 Der er ikke er noget forbrug på et nyoprettet målepunkt, og derfor er der ikke behov for at 

indlægge tid til at foretage måleraflæsning, som der er normalt ved leverandørskift, jf. nu-

værende metode 
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2. Ved tilflytning skal der ske kontrol af, at kunden ikke i for vejen er regi-

streret på adressen, afs. 5.1 i H1 

22. Efter den anmeldte metode tilføjer Energinet.dk, at en leverandør skal 

kontrollere stamdata i datahubben, inden leverandøren anmelder en kundes 

tilflytning til en adresse. Leverandøren skal kontrollere stamdata for at sikre, 

at kunden ikke i forvejen er registreret på adressen. 

23. Energinet.dk anfører som begrundelse: 

Det har vist sig, at nogle aktører anmelder tilflytning til et målepunkt, selv 

om kunden allerede er registreret som disponent på det pågældende måle-

punkt, i stedet for at anmelde et leverandørskift. Der er derfor behov for at 

præcisere reglen for, hvornår der er tale om en tilflytning.  

Anmeldelse af tilflytning i stedet for anmeldelse af et leverandørskift har 

følgende negative konsekvenser for kunderne: 

 

 Kundens eventuelle fremtidige leverandørskift bliver annulleret i da-

tahub 

 Kunden mister tilknytningen af sit målepunkt i kundeportalen 

 Kunden mister muligheden for at se historik over sit elforbrug i kun-

deportalen. 

 Hvis kunden har tilmeldt betalingen til netvirksomheden til beta-

lingsservice bliver dette slettet. 

 Desuden giver anmeldelsen anledning til uhensigtsmæssige opgørel-

ser af kundernes leveranceaftaler med netvirksomheden.  

 

Den valgte model medvirker til en tydeliggørelse af processen, og ensartet 

brug af metoden for alle aktører. 

 

24. Som svar på Energinet.dk’s høring har DONG Energy har anført, at 

markedsforskriften ikke tager højde for situationer som skilsmisse, død og 

lign., hvor tilflytning kan være aktuel med henblik på aflæs-

ning/boopgørelse.  Der bør tages stilling til disse situationer. 

25. Energinet.dk har her over for anført: 

Dansk Energi har udgivet en vejledning om sagsbehandling ved rekon-

struktion, konkurs og dødsbo, og at behandling af situationer som skils-

misse, død og lign. skal behandles individuelt i forhold til hæftelsesfor-

holdet, hvilket ikke er en del af markedsforskrifterne. 

26. DONG Energy har endvidere anført, at elleverandøren bør kunne tilføje 

en disponent 2 i forbindelse med tilflytning, uden at netvirksomheden invol-

veres, idet det er et bureaukratisk forsinkelsesled.  
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27. Energinet.dk bemærker hertil: 

Ansvar for opdatering af stamdata ligger hos netvirksomhederne. Ved 

indførelse af engrosmodellen ændres stamdataansvaret for kundedata. 

Energinet.dk har ikke foretaget ændring i forskriften som følgen af 

DONG Energys høringssvar. For så vidt angår DONG Energys hørings-

svar om elleverandørens adgang til selv at efterregistrere en disponent 2, 

vurderer Energinet.dk, at fordelene ved denne ændring er ikke i overens-

stemmelse med de omkostninger, det vil medføre både Energinet.dk og 

alle aktørerne at indføre. Ændringen vil dog blive indført som en del af 

markedsreglerne, som de bliver med indførelsen af Engrosmodellen. 

3. Netvirksomheden skal undersøge om der er en mulig tilflytter ved fraflyt-

ning, afs. 5.2 i H1 

28. Efter den nuværende metode har netvirksomheden pligt til at undersøge 

om der er en mulig tilflytter, når for eksempel en lejer fraflytter. Alternativt 

skal netvirksomheden beslutte om målepunktet skal nedlægges eller inakti-

veres. 

29. Ifølge den nyanmeldte metode skal netvirksomheden ikke tage stilling 

til, om målepunktet skal nedlægges eller gøres inaktivt. Inaktiveringen sker 

automatisk, hvis der ikke er blevet registreret en tilflytning. Hvis netvirk-

somheden efterfølgende ønsker at nedlægge målepunktet, kan dette foreta-

ges som en opdatering. 

30. Energinet.dk anfører som begrundelse: 

Hidtil har netvirksomheden skullet vurdere, om målepunktet pr. fraflyt-

ningsdagen skulle inaktiveres eller nedlægges, og hvis netvirksomheden 

ikke har foretaget registrering, har datahubben automatisk sat målepunkt 

til inaktivt på skæringsdatoen.  

 

Målepunktet kan først registreres som nedlagt, når måleudstyr er hjem-

taget. I forbindelse med en almindelig fraflytning, er der således reelt ik-

ke en vurdering af, om målepunktet skal nedlægges eller aktiveres – hvis 

der ikke samtidig er en tilflytning er det altid ”kun” en inaktivering på 

flyttetidspunktet. Først ved en senere kontakt mellem ejeren af ejendom-

men kommer der dialog om nedlæggelse af målepunktet. Den nuværende 

proces har således ikke afspejlet virkeligheden. At automatisere registre-

ring af målepunktet som inaktivt letter arbejdsgangen for netvirksomhe-

derne. 

 

Den valgte model giver en mere smidig proces til gavn for netvirksomhe-

derne. 
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4. Nedlæggelse samt genopretning af målepunkt, afs.11 i H1 

31. Efter den anmeldte metode får netvirksomheden pligten til at indmelde 

nedlæggelse af målepunkt. Målepunkter kan nedlægges efter aftale mellem 

netvirksomheden og kunden. Indmelding af nedlæggelse kan tidligst ske 2 

måneder før og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen. 

32. Energinet.dk oplyser, at bestemmelsen blev revideret lige før genanmel-

delsen af H1 forud for tilsynets godkendelse i januar 2013
4
. H1 blev revide-

ret, fordi det var kendt, at forbrugerbekendtgørelsen
5
 ville blive ændret, så-

ledes at leverandøren fik en fair chance for at kunne beholde kunden ved 

dennes flytning. Ifølge denne ændring, melder kunden til- og fraflytning til 

sin elhandelsvirksomhed. Energinet.dk valgte at sikre dette ved at fjerne 

mulighed for at melde flytning til netvirksomheden, og fik i den forbindelse 

slettet ”netvirksomhedens” mulighed for at nedlægge et målepunkt. 

33. Reelt er der således ikke tale om en metodeændring, men blot om en ret-

telse af en fejl 

34. Sekretariatet har den 18. november 2013 telefonisk tilkendegivet, at så-

danne fejl bør rettes, når de identificeres. Fejlretning anses ikke for metode-

ændringer. 

35. Energinet.dk tilføjer, at nuværende proces kan medføre, at kunder kan 

blive pålagt at betale for abonnement m.v. for forbrugsstedet efter, at måle-

ren er taget ned og afleveret til netvirksomheden.  

36. Sekretariatet bemærker hertil, at spørgsmålet om betaling af abonnement 

ikke reguleres i forskrifter men i de leverandørbetingelser, som netvirksom-

heden stiller over for kunden. Netvirksomhedens leverandørbetingelser skal 

særskilt anmeldes til Energitilsynets metodegodkendelse. 

Vejledende udtalelse om lukkebesøg 

37. Endelig har Energinet.dk sammen med metodeanmeldelsen af 15. okto-

ber 2013 forespurgt om lovens § 72, stk. 5 om lukkebesøg er korrekt gengi-

vet i pkt. 2 i afsnit 9 i forskrift H1. 

38. Sekretariatets svar herpå gives særskilt vejledende udtalelse, som frem-

sendes Eenrginet.dk sammen med nærværende afgørelse. 

 

                                                 
4
 Energinet.dk oplyser i mail af 21 november 2013, at nedlæggelse og genopretning af må-

lepunkt sker iht  Elforsyningslovens §34 stk. 1. Således er dette forhold aldrig belvet an-

meldt som metode.  
5
 Bekendtgørelse nr. 196/ 2013 
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Høring 

39. Forskriftsændringerne inkl. metodeændringerne har været sendt i høring 

i af Energinet.dk til en bred kreds af energivirksomheder og interesse orga-

nisationer. 

40. Energinet.dk har modtaget høringssvar fra følgende, som er adresseret i 

et høringsnotat bilagt anmeldelsen, og som delvist er gengivet i uddrag 

ovenfor i sagsfremstillingen: 

 Dansk Energi 

 DONG Energy 

 EnergiMidt 

 Energi Fyn 

 Dansk Industri 

 Datatilsynet 

 

41. Sekretariatet har endvidere sendt udkast til indstillingen om metodeæn-

dringerne i høring den 28. november 2013 til samme kreds, som afgav hø-

ringssvar til Energinet.dk. 

42. Sekretariatet har modtaget høringssvar fra Energinet.dk, Dansk Energi, 

Datatilsynet og Dong Energy.  

Datatilsynet har ingen bemærkninger, og Energinet.dk har en række for-

slag til rettelser og præciseringer i indstillingen, som nærværende udgave 

tager højde for. Dansk Energi er ikke enig med sekretariatet i vurderingen 

af bestemmelsen om lukkebesøg og påtaler, at Energitilsynet og Anke-

nævnet på Energiområdet endnu ikke har forholdt sig til problemstillingen 

i afgørelser, jf. fremsendte notat af 8. juli 2013 "El- og naturgasselskabers 

restanceproces og adgang til at afbryde forsyningen". Særligt om lukkebe-

søg, se nedenfor under vurderingens pkt 2. 

43. Dong Energy bemærker, at: 

 datahubbens tidsvinduer ikke må blokere for udredning af boopgø-

relser 

 det er en fejl i det nuværende set up, at en leverandør ikke har mu-

lighed for at tilmelde flere disponenter på et målepunkt  

 Kontrollen med kundens status inden tilflytning har været vanskelig 

at udføre på grund af manglende funktionalitet i Datahubben 

 der mangler mulighed for at korrigere kunden status, hvis målepunk-

tet er nedlagt.  

 

44. Hertil bemærker Energinet.dk, at: 
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 behandling af boopgørelser, dvs situationer som skilsmisse, død og 

lign. skal behandles individuelt i forhold til hæftelsesforholdet, 

hvilket ikke er en del af markedsforskrifterne.  

 Leverandøren indmelder tilflytning, men dennes mulighed for regi-

strering af en disponent 2 kan først indføres med engrosmodellen, 

hvor stamdataansvaret for kundedata overgår til elleverandørerne. 

Datahubbens funktionalitet i dag tillader kun netvirksomheden at 

registrere disponent 2, således som lovgivningen så ud på det tids-

punkt funktionaliteten blev fastlagt 

 Energinet.dk er bekendt med denne uhensigtsmæssighed, og æn-

dring af søgemulighederne er iværksat og forventes implementeret i 

DataHub primo 2014  

 risikoen for negative konsekvenser kan imødegås og minimeres ved 

hensigtsmæssig forretningsgang i selskaberne, hvorved fejl bedre 

undgås.  

45. Sekretariatet har ikke yderligere bemærkninger. 
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Lovgrundlag 

46. I det f 

47. ølgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for 

de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, 

hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennem-

gangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, 

således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis. 

48. Lovens formål om bla. forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø 

og forbrugerbeskyttelse, f. § 1 i Elforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 

1275/2013: 

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

res i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, 

miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre for-

brugerne 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 bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og an-

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

fektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for 

produktion og handel med elektricitet. 

49. Vilkår for ydelser, som Energinet.dk stiller til rådighed, jf. § 6, stk. 4, i 

Elforsyningsloven: 

§ 6. … 

Stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, 

for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed 

for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vil-

kår. 

 

 

50. Energinet.dk’s pligt til at etablere datahubben og om pligt til at udarbej-

de forskrifter for netvirksomheders målinger, jf. § 28, stk. 2, nr. 7 og nr. 12, 

i Elforsyningsloven: 

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

somheder sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. § 8, opfyldes. 

Stk. 2. Energinet.dk skal udføre følgende opgaver: 

… 

7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. 

…  

12) Udarbejde forskrifter om netvirksomheders målinger 

… 

 

51. Energinet.dk’s markedsforskrifter og afregistrering, jf. § 31 i Elforsy-

ningslovens: 
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§ 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 virksomhe-

dens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt 

tilgængelige og kan vedrøre 

1) økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller 

risiko for udgifter, 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 re-

levans 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 tilsidesætter vilkår som nævnt i stk. 2, helt eller delvis udelukkes fra at gøre 

brug af Energinet.dk’s ydelser, indtil vilkåret opfyldes. 

Stk. 4. Afgørelser truffet af Energinet.dk efter denne bestemmelse kan indbringes 

for Energitilsynet. 

. 

 

52. ”Tvangsflytning” til den forsyningspligtige, jf. § 34, stk. 1, i Elforsy-

ningsloven: 

§ 34. En virksomhed med forsyningspligt skal i bevillingsområdet mod betaling 

levere elektricitet til forbrugere, som ikke gør brug af muligheden for valg af an-

den leverandør eller andet produkt, eller hvis leveringsaftale om et andet produkt 

eller med en anden leverandør er ophørt. 

 

53.  Lovbemærkningerne om tvangsflytning, § 34, stk. 1: 

Med forslaget præciseres det, at de forsyningspligtige virksomheder har pligt til at 

forsyne enhver forbruger, der ikke har indgået aftale med en anden elhandelsvirk-

somhed om levering af elektricitet, eller hvis aftale med denne anden elhandels-

virksomhed er afbrudt, uden at forbrugeren har indgået aftale med en ny elhan-

delsvirksomhed. Energinet.dk sikrer, at forbrugerens aftagenummer umiddelbart 

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

ophold i forsyningen. Den forsyningspligtige virksomhed har ret til betaling for 

den leverede elektricitet til en pris, der er fastsat i medfør af § 72. 

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

den forsyningspligtige virksomhed skal »tilbyde levering«, har kunnet give anled-

ning til. Spørgsmålet har været, om forbrugeren skulle acceptere et leveringstilbud, 

før forsyningen kunne genoptages. Det har ikke været hensigten, således som det 

f.eks. fremgår af bemærkningen til lov nr. 494 af 9. juni 2004, hvorefter den mang-

lende forsyning »automatisk og uden ophold« bliver erstattet af og sker gennem 

den forsyningspligtige virksomhed i det pågældende område. 

Præciseringen af lovteksten svarer således til den gældende praksis. 
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54. Betingelserne for forsyningspligtige virksomheders gennemførelse af 

lukkebesøg, jf. § 72, stk. 5i elforsyningsloven: 

 

Stk. 5. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller beta-

lingsvillighed fra en forbruger, kan en forsyningspligtig virksomhed kræve 

sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug i henhold til regler fastsat af 

klima-, energi- og bygningsministeren. Såfremt forbrugeren ikke stiller den 

fornødne sikkerhed, kan den forsyningspligtige virksomhed tage skridt til 
afbrydelse af elektricitetsforsyningen. Afbrydelse af elektricitetsforsyningen 

til en forbruger kan ikke ske som middel til at inddrive skyldig betaling for 
allerede afholdt forbrug. 

 
 

55. Metodebekendtgørelsens §§ 1 og 5 om anmeldelsespligt og om metoder 

indeholdt i Energinet.dk’s forskrifter, bekendtgørelse nr. 1085/2010: 

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal 

anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vil-

kår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

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

hedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af da-

toen for Tilsynets godkendelse. 

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i meto-

derne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

 

…  

 

§ 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af elforsy-

ningslovens § 26, stk. 3, § 27 c, stk. 11, § 28, stk. 2, nr. 11 og § 31, stk. 2 og 3, 

skal godkendes og offentliggøres efter § 1, såfremt de vedrører 

1) markedsadgang, 

2) tilvejebringelse af balanceringsydelser eller 

3) adgang til grænseoverskridende infrastruktur. 

 

56. Bestemmelserne, som § 5 i metodebekendtgørelsen henviser til angår: 

 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 delvis 

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

gentagne gange tilsidesætter vilkårene. 
 

57. Systemansvarsbekendtgørelsens §§ 7 og 8 om tilsynet med markeds-, 

tilslutnings- og målerforskrifter, bekendtgørelse nr. 891/2011: 

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

arbejde forskrifter for benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet, som er nød-

vendige for, at Energinet.dk kan varetage sine opgaver. Forskrifterne skal indehol-

de følgende: 
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1) Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive 

elforsyningsnet. 

2) Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnet-

tet. 

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 sammenhæn-

gende elforsyningsnet m.v. 

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

gængelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Hi-

storiske forskrifter skal på tilsvarende måde være tilgængelige for interesserede 

parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energitilsynet. 

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

bringes for Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrif-

terne. 

 

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

somheder udarbejde måleforskrifter til afregnings- og systemdriftsformål, som er 

nødvendige for varetagelsen af Energinet.dk’s opgaver. Måleforskrifterne skal in-

deholde krav til net- og transmissionsvirksomhedernes målinger af forbrug, pro-

duktion og eludveksling, herunder krav til 

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

grad elforbrug skal måles 

2) nøjagtigheden af de enkelte målinger og 

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

frister målingerne skal videreformidles. 

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

gængelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Hi-

storiske forskrifter skal på tilsvarende måde være tilgængelige for interesserede 

parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energitilsynet. 

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

bringes for Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrif-

terne. 

 

 

58. Forbrugerbekendtbekendtgørelse om, at adresseændring meldes til leve-

randøren, jf. bek nr. 196/ 2013 jf. § 14: 

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

virksomhed. 

Stk. 2. Forbrugeren melder til- og fraflytning samt andre adresseændringer til sin elhan-

delsvirksomhed. 

Stk. 3. Elhandelsvirksomheden meddeler forbrugerens skift af leverandør og den ønske-

de skiftedato eller flytning til ny adresse og dato for flytningen til Energinet.dk. 

Stk. 4. Energinet.dk skal effektuere en forbrugers skift af elhandelsvirksomhed inden for 

10 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodning om leverandørskift, med mindre forbruge-

ren ønsker en senere dato, jf. stk. 3. 

Stk. 5. Forbrugeren skal modtage en slutafregning fra elhandelsvirksomheden senest 6 

uger efter, at skift af elhandelsvirksomhed har fundet sted, eller flytning er meddelt til 

elhandelsvirksomheden. 
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59. Høring af 11. januar 2013: udkast til forbrugerbekendtbekendtgørelse 

om Energinet.dk’s stikprøver af fejlagtige elleverandørskift, jf. §  

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

somhed den ønskede skiftedato til Energinet.dk. Elhandelsvirksomheden skal efter 

anmodning fra netvirksomheden eller Energinet.dk fremlægge dokumentation for 

aftalens indgåelse.  

 Stk. 2. Energinet.dk fastlægger proceduren for anmeldelse og verifi-

kation af aftaler. Energinet.dk’s verifikation sker gennem stikprøve-

kontrol eller efter Energinet.dk’s vurdering på anden måde med hen-

blik på at opfylde Energinet.dk’s systemansvarsforpligtelser, herun-

der hensyntagen til nettekniske og forsyningssikkerhedsmæssige 

forhold. 

47. Energitilsynets beslutning af 17. december 2007 om sekretariatets frem-

gangsmåde ved Energinet.dk’s anmeldelse af forskrifter - ekstrakt: 
16.   Tilsynet besluttede, at de af Energinet.dk siden primo 2005 anmeldte forskrif-

ter, jf. kap. 3 i systemansvarsbekendtgørelsen, som udgangspunkt alene underlæg-

ges den i pkt. 66 anførte tjekliste gennemgang, herunder en gennemgang af hø-

ringsnotat med vægt på en gennemgang af de høringssvar energinet.dk har modta-

get og Energinet.dk’s reaktion herpå, og at Sekretariatet bemyndiges 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 rammevilkå-

rene for markedets funktion i forskrifterne, eller hvor der er tale om en væsentlig 

ændring i forhold til tidligere gældende forskrifter, herunder 

48. Energitilsynets afgørelse af 29. januar 2013 om metodegodkendelse og 

gennemgang af forskrifter (datahubben) - ekstrakt: 
 

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

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

og senest samtidig med idriftsættelsen af datahubben på sin hjemmeside offentliggør, hvor-

dan 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  
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 opfordres til at præcisere forskrifternes hjemmelshenvisninger med paragraf, styk-

ke 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.  

 

49. Energitilsynets afgørelse af 17. december 2007, hvorefter sekretariatet 

skal foretage følgende tjeklistegennemgang af forskrifter som anmeldes af 

Energinet.dk, jf. §§ 7 og 8 i systemansvarsbekendtgørelsen: 

 

1. Baggrunden for ændringen af forskriften, herunder eventuelle erfaringer og pro-

blemer med de hidtidige forskrifter. 

2. Ligger forskrifterne inden for rammerne af hjemlen i bekendtgørelsen, herunder en 

præcisering af: 

2.1. hvem forskriften retter sig til? 

2.2. hvad adressaterne er forpligtet til? 

2.3. hvilken konsekvens manglende overholdelse har? 

 

3. Er de relevante parter inddraget i udarbejdelsen, herunder om: 

3.1. de har været hørt formelt? og om 

3.2. deres eventuelle bemærkninger er adresseret på balanceret vis i den endelige 

udgave af forskriften til anmeldelse? 
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Vurdering 

50. Energitilsynet skal vurdere om: 

1. de anmeldte metoder kan godkendes og  

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

bemærkninger, jf. Tilsynets afgørelse af 17. december 2007 om se-

kretariatets tjeklistegennemgang af anmeldte forskrifter. 

 

 

1. Vurdering af de anmeldte metoder 

 

51. I den foreliggende sag vurderer Sekretariatet for Energitilsynet om 

de anmeldte metoder kan godkendes. Sekretariatet lægger herved til 

grund, at der er tale om metoder, der ikke fordrer forelæggelse for 

tilsynet, idet der blot er tale om metoder understøtter kundens mu-

lighed for reelt at benytte sig af sit frie leverandørvalg eller er af 

primær ordensmæssig karakter. Endvidere lægger sekretariatet til 

grund, at forskrifterne har været forelagt branchen, og at Energi-

net.dk har adresseret de indgivne høringssvar. 

52. Det drejer sig om metoder angående leverandørskift, flytning m.v., 

den såkaldte forskrift H1. 

 

53. 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, rime-

lig, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige, som bl.a. anført i 

lovens § 6, stk. 4 og § 31, stk. 2. 

 

54. Sekretariatet bemærker i denne sammenhæng, at der flere steder i 

loven er anført kriterier, som bør inddrages i vurderingen af forskrif-

terne, herunder ikke mindst lovens formålsbestemmelse i § 1, dvs. 

hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og for-

brugerbeskyttelse, jf. § 1, stk. 1, samt sikring af en effektiv anven-

delse af økonomiske 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. 
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55. Energinet.dk har identificeret 3 metoder
6
 i den anmeldte reviderede 

udgave af H1 om leverandørskift m.m., og givet en begrundelse for 

rimeligheden af hver enkelt metode.  
 

 

1. Anmeldelse af leverandørskift på et nyoprettet målepunkt kan an-

meldes helt frem til en arbejdsdag før tilslutning til nettet 

2. Ved tilflytning skal elleverandøren kontrollere om kunden i forvejen 

er registreret på adressen 

3. Er der ingen mulig tilflytter ved fraflytning sætter datahubben måle-

punktet som  inaktivt 
 

56. Nedenfor følger sekretariatets vurdering af de tre anmeldte metoder 

i forskrift H1: 

 

1. Anmeldelse af leverandørskift på et nyoprettet målepunkt kan anmeldes 

helt frem til en arbejdsdag før tilslutning til nettet, afs. 4 i H1  

61. Efter den anmeldte metode ændrer Energinet.dk den eksisterende me-

todes frister for nye målepunkter således, at leverandørskift på et nyop-

rettet målepunkt kan anmeldes med blot en arbejdsdags varsel. Dette le-

verandørskift kan ikke annulleres.  

62. Ved oprettelse af et nyt målepunkt bliver kunden automatisk tilknyt-

tet den forsyningspligtige elleverandør af datahubben efter den nuværen-

de metode. Energinet.dk lægger til grund, at dette følger af bestemmelsen 

om tvangsflytning, når kunden ikke har brug af muligheden for valg af 

anden leverandør eller andet produkt, jf. § 34, stk. 1 i elforsyningsloven. 

63. Sekretariatet finder det på den baggrund rimeligt, at leverandørskift 

kan gennemføres med ganske kort varsel, således at kunden reelt får mu-

lighed for at benytte sig af sin ret til selv at vælge leverandør. 

64. Sekretariatet anerkender, at det herefter ikke er muligt at annullere 

dette leverandørskift, da fristen for annullering ikke kan være samme dag 

som fristen for anmeldelse. Sekretariatet hæfter sig samtidig ved, at et 

fejlagtigt leverandørskift altid kan rettes efter de normale regler for fejl-

agtigt leverandørskift. 

 

2. Ved tilflytning skal der ske kontrol af, at kunden ikke i for vejen er regi-

streret på adressen, afs. 5.1 i H1 

65. Efter den anmeldte metode tilføjer Energinet.dk, at en leverandør 

skal kontrollere stamdata i datahubben, inden leverandøren anmelder 

en kundes tilflytning til en adresse. Leverandøren skal kontrollere 

                                                 
6
 I første omgang anmeldte Energinet.dk 4 metoder, men ” Nedlæggelse og genopretning af 

målepunkt,” viste sig ikke at være en metode, men derimod om rettelse af en fejl. 



18/19 

stamdata for at sikre, at kunden ikke i forvejen er registreret på 

adressen. 

66. Energinet.dk oplyser, at det har vist sig, at leverandører har ”mis-

brugt” tilflytning for at opnå et hurtigere leverandørskift. 

67. Sekretariatet finder denne ordensforskrift rimelig, og hæfter sig sær-

ligt ved, at anmeldelse af tilflytning i stedet for retteligt at anvende et 

leverandørskift har følgende negative konsekvenser for kunderne: 

 Kundens eventuelle fremtidige leverandørskift bliver annulleret i 

datahub 

 Kunden mister tilknytningen af sit målepunkt i kundeportalen 

 Kunden mister muligheden for at se historik over sit elforbrug i 

kundeportalen. 

 Hvis kunden har tilmeldt betalingen til netvirksomheden til beta-

lingsservice bliver dette slettet. 

 Desuden giver anmeldelsen anledning til uhensigtsmæssige op-

gørelser af kundernes leveranceaftaler med netvirksomheden.  

 

3. Netvirksomheden skal undersøge om der er en mulig tilflytter ved fraflyt-

ning, afs. 5.2 i H1 

68. Efter den nuværende metode har netvirksomheden pligt at undersøge 

om der er en mulig tilflytter, når for eksempel en lejer fraflytter. Al-

ternativt skal netvirksomheden beslutte om målepunktet skal ned-

lægges eller inaktiveres. 

69. Ifølge den nyanmeldte metode skal netvirksomheden ikke længere 

tage stilling til, om målepunktet skal nedlægges eller gøres inaktivt. 

Inaktiveringen sker automatisk, hvis der ikke er blevet registreret en 

tilflytning. Hvis netvirksomheden efterfølgende ønsker at nedlægge 

målepunktet, kan dette foretages som en opdatering. 

70. Sekretariatet finder, at den valgte model giver en mere smidig pro-

ces til gavn for netvirksomhederne, da den letter arbejdsgangen for 

netvirksomhederne. Sekretariatet finder på den baggrund metoden 

for rimelig.  

 

2. Vurdering af om forskrifterne i øvrigt giver anledning 
til bemærkninger 

 

71. Sekretariatet har ikke foretaget en tjeklistegennemgang, jf. Energitil-

synets afgørelse af 18. december 2007. 
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72.  Energinet.dk oplyser i anmeldelsen, at der – udover metoderne, som 

gennemgået ovenfor - alene er tale om revision af forskriften som 

følge af lovændringer, og som følge af en enkelt fejl i anmeldelsen 

forud for Tilsynets behandling af forskrifterne på mødet den 29. ja-

nuar 2013. 

 

73. Sekretariatet vurderer, at der herefter ikke er grundlag for en egentlig 

tjeklistegennemgang, da revisionen alene er sket som følge af enkel-

te præciseringer og som følge af en enkelt fejl, finder sekretariatet 

ikke anledning til at gennemføre denne gennemgang. 

 

 

 


