
 

 
 
 

 
Energinet.dk - Metodegodkendelse og 
genenmgang af forskrifter (engrosmodellen) 
 

Resumé 
Energinet.dk har den 13. juni 2014 anmeldt de nye metoder i 3 markeds- 
og målerforskrifter1, som regulerer adgangen på detailmarkedet til data-
hubben. De nye metoder implementeres som følge af engrosmodellen, 
som træder i kraft den 1. oktober 2015 og på baggrund af hidtil indhøste-
de erfaringer.  Det drejer sig om metoder i følgende 3 forskrifter: 

• F1 om EDI-kommunikation med datahubben i elmarkedet 
• H2 om skabelonafregning mv.  
• I om stamdata 

 
De 3 forskrifter indeholder ifølge anmeldelsen i alt 5 nye metoder, som 
anmeldes til Energitilsynets godkendelse. De 5 metoder angår nye eller 
reviderede metoder angående åbningstid for support om fredagen, afskaf-
felse af EDIFACT formatet, angivelse af leverandøren som kundens 
primære kontakt og begrænsning af omfanget af stikprøver i historiske 
stamdata. 

Sekretariatet vurderer, at der er tale om 4 metoder, og at disse kan god-
kendes. Herved er der særlig lagt vægt på, at Energinet.dk har fastslagt 
metoderne med henblik på implementering af engrosmodellen, og at fast-
læggelsen er sket på baggrund af indhøstede erfaringer og med afvejet 
hensyn til økonomien ved ændringerne. Endvidere er der lagt vægt på, at 
aktørerne hverken i Energinet.dk’s høring eller i Sekretariatet for Energi-
tilsynets høring har haft bemærkninger til metoderne. Den ene af de 5 
anmeldte metoder, der angår omformulering af afsnittet om aktørtesten, 
er efter sekretariatets vurdering ikke en metode. 

Udover de nye metoder, som anmeldes, indeholder de anmeldte forskrif-
ter en række reviderede bestemmelser, som følge af implementeringen af 
engrosmodellen, og som ikke er metoder. 

                                                 
1 Der er i alt 6 markeds- og målerforskrifter, der regulerer detailmarkedet: D1 om af-

regningsmåling, F1 om EDI-kommunikation, H1 om leverandørskifte, H2 om skabe-

lonafregning, H3 om afregning af engrosydelser og afgifter, I om stamdata.    
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Tilsynet skal såvel træffe afgørelse om hvorvidt metoderne kan godken-
des, som gennemgå om de reviderede bestemmelser for at vurdere, om 
disse i øvrigt giver anledning til bemærkninger 

Ved gennemgangen i øvrigt undersøger sekretariatet om ændringerne har 
væsentlig betydning for rammevilkårene for markedets funktion og om 
forskrifterne har hjemmel i lovgivningen, herunder hvilken konsekvens 
en overtrædelse har (sanktion), om de relevante parter har været hørt af 
Energinet.dk i processen, og om forskrifterne er gjort tilgængelige, dvs. i 
praksis offentliggjort på hjemmesiden, jf. den såkaldte tjekliste, som ved-
taget af tilsynet den 17. december 2007, Journalnr.: 4/0720-0301-0184.  

Sekretariatet vil gennemgå de 6 markeds- og målerforskrifter, som gæl-
der for detailmarkedet, så snart Energinet.dk har anmeldt forskrifterne i 
deres helhed, hvilket forventes til september 2014, når bestemmelserne 
fra det just vedtagen ændring af elforsyningsloven er implementeret i 
forskrifterne (L 633 af 16. juni 2014 om ophævelse af forsyningspligten, 
indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen….). 

Afgørelse 
 

Sekretariatet godkender de anmeldte metoder på baggrund af vedlagte 
sagsfremstilling og vurdering, jf. § 1, stk. 1, i metodebekendtgørelsen. 
Herved er der særlig lagt vægt på, at Energinet.dk har fastslagt metoder-
ne med henblik på implementering af engrosmodellen, og at fastlæggel-
sen er sket på baggrund af indhøstede erfaringer og med afvejet hensyn 
til økonomien ved ændringerne. Endvidere er der lagt vægt på, at aktø-
rerne ikke har haft bemærkninger til metoderne i Energinet.dk’s høring. 

Endvidere godkender sekretariatet metoderne under forbehold af, at for-
skrifterne anmeldes, og under forbehold af de bemærkninger, som den 
kommende gennemgang af forskrifterne måtte identificere, jf.§§ 7 og 8 i 
systemansvarsbekendtgørelsen samt Energitilsynets afgørelse om den 
såkaldte tjeklistegennemgang m.v., som vedtaget af tilsynet den 17. de-
cember 2007, Journalnr.: 4/0720-0301-0184.   

 
 

 
Sagsfremstilling 
 
Energitilsynet godkendte metoderne i Energinet.dk’s markeds- og måler-
forskrifter for første gang den 29. januar 2013, jf. Tilsynets afgørelse af 
29. januar 2013, jnr. 12/05805. Energinet.dk reviderede forskrifterne som 
følge af datahubbens indførelse. Datahubben blev sat i drift den 1. marts 
2013. 

Samtidig tilkendegav Energitilsynet på baggrund af en gennemgang af 
forskrifterne i øvrigt, at visse forhold i forskrifterne gav anledning til 
bemærkninger. 
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Med engrosmodellen skal disse forskrifter revideres, fordi elhandelsvirk-
somhederne pr. 1. oktober 2015 overtager den primære markedskontakt 
med kunderne, jf. L 575 af 18. juni 2012, hvorefter der indføres en æn-
dret ansvarsfordeling på elmarkedet pr. 1. oktober 2015.  

Energinet.dk er stort set færdig med at revidere sine markeds- og måler-
forskrifter som følge af engrosmodellen, de øvrige præciseringer i loven 
og som følge af Energitilsynets tilkendegivelser, jf. afgørelsen af 29, ja-
nuar 2013. Energinet.dk har i første omgang anmeldt de 5 nye metoder, 
som er indeholdt i markeds-og målerforskrifterne F1, H2, og I, jf. an-
meldelse af 13. juni 2014, se bilag 1. 

Revisionen af forskrifterne fortsætter som følge af den seneste lovæn-
dring, jf. L 633 af 16. juni 2014 om ophævelse af forsyningspligten, ind-
førelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen m.v.  

Alle forskrifterne forventes herefter anmeldt til energitilsynet i septem-
ber 2014,  såvel som følge af engrosmodellen i medfør af L 575 som i 
medfør af  L 633 af 16. juni 2014 om ophævelse af forsyningspligten, 
indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen m.v. Endvide-
re er metoderne som følge af engrosmodellen i de øvrige 3 markeds- og 
målerforskrifter anmeldt den 13. og den 20. juni 2014. 2 

Der er i alt 5 markeds- og målerforskrifter: D1 om afregningsmåling, F1 
om EDI-kommunikation, H1 om leverandørskifte, H2 om skabelonaf-
regning, I om stamdata.   Til implementering af engrosmodellen har 
Energinet.dk revideret alle forskrifterne, og der udstedes en ny  - en sjet-
te forskrift - forskrift H3 om afregning af engrosydelser og afgifter.  

Energinet.dk har haft disse 6 markeds- og målerforskrifter i høring hos 
relevante berørte. Deres høring angående engrosmodel ændringerne er 
afsluttet den 11. december 2013, og metoderne er anmeldt hhv. den 13. 
og den 20. juni 2014. Ændringerne som følge af L 633 om ophævelse af 
forsyningspligten angår hovedsageligt H1, og Energinet.dk’s høring af-
sluttedes den 2. juni 2014.  H1 ventes anmeldt til Energitilsynet i sep-
tember 2014. Hermed ventes H1 anmeldt såvel med henblik på metode-
godkendelse som med henblik på den såkaldte ”Tjekliste gennemgang”. 
Samtidig ventes de øvrige  forskrifter (hvor metoderne allerede er an-
meldt henholdsvis den 13. og 20. juni 2014) anmeldt til den såkaldte 
”Tjekliste gennemgang.  

Denne afgørelse angår alene Energinet.dk’s anmeldelse af metoderne i 
de 3 af de i alt 6 forskrifter. Anmeldelsen skete den 13. juni 2014 og an-
går følgende forskrifter: 

• F1 om EDI-kommunikation med datahubben og elmarkedet 
• H2 om skabelonafregning mv.  
• I om stamdata 

                                                 
2 Herudover forventes Forskrift C1 angående engrosmarkedet anmeldt i efteråret 2014, 

og behandles i en særskilt sag. 
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Energinet.dk anmelder hermed 4 nye eller reviderede metoder angående 
åbningstid for support om fredagen, afskaffelse af EDIFACT formatet, 
angivelse af leverandøren som kundens primære kontakt og begrænsning 
af omfanget af stikprøver i historiske data. 

Høring: 

Sekretariatet for Energitilsynet, sendte Energinet.dk’s anmeldelse af me-
toderne, samt udkast til sekretariatsafgørelse i høring den 26. juni 2014, 
hos:  

Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forbrugerrådet, Hånd-
værksrådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landbrug & Fødeva-
rer, Datatilsynet, Foreningen af Slutbrugere; Ankenævnet på Energiom-
rådet, Danmarks Vindmølleforening, Energiklagenævnet, Vindmølle-
industrien, Energistyrelsen, Frie Elforbrugere. 

Energinet.dk har indgivet en del redaktionelle ændringer som hørings-
svar. Disse er alle indarbejdet nu. Særligt bemærkede Energinet.dk, at 
den ventede anmeldelse af nye metoder som følge af ændringen af elfor-
syningsloven, L 633/2014 om ophævelse af forsyningspligten m.v., først 
sker til september, og ikke til august, som sekretariatet havde noteret. 
Dette er rettet i afgørelsen. 

Udover Enreginet.dk har tre svaret på høringen: 

1. Datatilsynet svarer, at ”tilsynet forudsætter, at persondataloven, L 
429/2000, vil blive iagttaget i forbindelse med de behandlinger af per-
sonoplysninger, der vil ske i forbindelse med de anmeldte metoder”. 

2. Energistyrelsen svarer, at der ved lov nr. 633 af 16. juni 2014 er sket 
nogle ændringer i lovgrundlaget i forhold til det citerede angående §§ 28 
og 31. Hvis de citerede bestemmelser træder i kraft i den form, som de er 
vedtaget ved lov nr. 633, vil de se således ud til oktober 2015:  

§ 6 d. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådig-

hed for elforbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskrimi-

nerende vilkår. 

§ 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsynings-
virksomheder sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. § 8, opfyldes. 
Stk. 2. Energinet.dk skal udføre følgende opgaver: 
1)   Sikre, at der udføres sådanne forsknings- og udviklingsaktiviteter, som er 
nødvendige for en fremtidig miljøvenlig og energieffektiv transmission og di-
stribution af elektricitet. 
2)   Udarbejde årlige oversigter og prognoser til brug for markedets aktuelle og 
potentielle aktører og til belysning af opfyldelsen af offentlige forpligtelser. 
3)   Samarbejde med systemansvarlige virksomheder i andre lande om etable-
ring af gensidige, ligeværdige principper for elforsyning samt om nettariffer, 
netadgang og transit, markedsspørgsmål m.v., samkøring af transmissionsfor-
bindelser, herunder håndtering af balance- og kapacitetsproblemer samt indgå 
nødvendige fælles systemdriftaftaler, som sikrer udnyttelsen af de fordele, som 
sammenkoblede systemer giver. 
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4)   Varetage opgaver vedrørende miljøvenlig elproduktion ifølge bestemmel-
serne i kapitel 9 og lov om fremme af vedvarende energi og regler fastsat i 
medfør af disse bestemmelser. 
5)   Samarbejde med netvirksomhederne om at sikre netadgang og adgang til 
transit. 
6)   Sikre brugerne lige adgang til informationer om adgangen til køb og salg 
af elektricitet. 
7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. og 
til varetagelse af nødvendige funktioner og kommunikation til brug for elhan-
delsvirksomhedernes fakturering, herunder formidling af information om gæl-
dende regler vedrørende afgifter. Datahubben skal endvidere understøtte over-
førsel af aftagenumre, jf. § 72 d, stk. 3-5. 
8) Indberette oplysninger til datahubben om tariffer og om omkostninger til of-
fentlige forpligtelser, jf. § 8, og via datahubben varsle væsentlige ændringer i 
priser og vilkår i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og bygningsmini-
steren. 
 
9) Udarbejde en plan for det fremtidige behov for transmissionskapacitet i det 
sammenhængende elforsyningssystem og transmissionsforbindelser til andre 
net. 
10) Sikre nødvendig om- og nybygning af transmissionsnet i overensstemmel-
se med transmissionsnetplanlægningen, jf. nr. 9. 
11) Fremsende en årlig miljøberetning til klima-, energi- og bygningsministe-
ren, som redegør for udviklingen i de væsentligste miljøforhold for el- og 
kraft-varme-produktion inden for det samlede elforsyningssystem. 
12) Udarbejde forskrifter for netvirksomhedernes målinger. 
13) Udarbejde forskrifter, som er nødvendige for elmarkedets funktion, herun-
der forskrifter om aktørernes pligter og rettigheder. 
14) Varetage opgaver vedrørende betaling for offentlige forpligtelser ifølge §§ 
8, 8 a, 8 b, 9 og 9 a og kompensation for CO2-afgift ifølge § 9 b og regler fast-
sat i medfør af disse bestemmelser. 
15) Sikre efter pålæg fra klima-, energi- og bygningsministeren midlertidig vi-
dereførelse af den bevillingspligtige aktivitet, i tilfælde af at en bevilling ind-
drages i medfør af § 54, stk. 1 eller 4, jf. § 54, stk. 6. 
16) Anvende gennemsigtige, ikkediskriminerende, markedsbaserede metoder 
ved anskaffelse af den energi, den anvender til at udføre sit hverv. 
 
Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om 
indholdet og udførelsen af de opgaver, som påhviler Energinet.dk i medfør af 
ovenstående bestemmelser. 
 

§ 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 pro-
duktion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2. 
Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virk-
somhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og 
offentligt tilgængelige og kan vedrøre 
1)   økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter el-
ler 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 gen-
tagne gange tilsidesætter vilkår som nævnt i stk. 2, helt eller delvis udelukkes 
fra at gøre brug af Energinet.dk’s ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Dette gæl-
der dog ikke, når tilsidesættelsen angår vilkår som nævnt i stk. 2, der vedrører 
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virksomhedens bevillingspligtige aktivitet. I disse tilfælde skal Energinet.dk 
orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet. 
Stk. 4. Afgørelser truffet af Energinet.dk efter denne bestemmelse kan indbrin-
ges for Energitilsynet, jf. dog stk. 5. 
Stk. 5. Afgørelser truffet af Energinet.dk efter stk. 3, der medfører afregistre-
ring af en virksomhed som bruger af datahubben, kan af den virksomhed, som 
afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom 
skal fremsættes over for Energinet.dk, inden 4 uger efter at afgørelsen er med-
delt virksomheden. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Energi-
net.dk anlægger sag mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens 
regler om borgerlige sager. Domstolsprøvelsen har ikke opsættende virkning. 
 

Jeg mener umiddelbart, at det vil være mere nærliggende at anvende de be-

stemmelser, som skal træde i kraft til oktober 2015, når de anmeldte metoder 

først skal træde i kraft til oktober 2015.  

 

I øvrigt har jeg ingen bemærkninger til metodegodkendelsen.  
 

Sekretariatet har indføjet de nye bestemmelser i lovgrundlaget, således 
som foreslået af Energistyrelsen 

3. Energiklagenævnet svarer: 

Ankenævnet kan ikke som sådan afgive høringssvar til udkastet til til-

synsafgørelsen om metodegodkendelse. 

 

Ankenævnet tager til efterretning, at Energitilsynets sekretariat har 

gennemgået de anmeldte metodeforskrifter og må derfor gå ud fra, at 

tilsynet derved varetager de fornødne forbrugerhensyn, som  tilsynet 

har mulighed for efter elforsyningsloven. 

 

Ankenævnets sekretariat skal blot henlede opmærksomheden på, at 

nævnet i konkrete, civilretlige sager, hvor anvendelse af markedsfor-

skrifterne kan komme på tale, ikke vil være afskåret fra i en konkret si-

tuation at fravige en metodegodkendelse, hvis metoden strider mod af-

talelovens §, 28 a-c, jf. § 36. 
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Lovgrundlag 
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 tilrettelagt kronologisk og med ud-
gangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser cite-
res før eventuelle retspraksis og de lidt blødere retskilder, så som littera-
tur citeres afslutningsvis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken be-
tydning, retskilden har for den samlede vurdering – således citeres rets-
kilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som 
udgangspunkt sidst i gennemgangen.  

Elforsyningslovens § 1 om lovens formål, lovbekendtgørelse nr. 
279/2012, som ændret ved lov nr. 575 af 18. juni 2012 L 633 af 16. juni 
2014. 

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

gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, 

samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. 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 bæredygtig energianvendelse, herunder ved energi-

besparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige 

energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressour-

cer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med 

elektricitet.  
 

Elforsyningslovens § 6, stk. 4, om kravene til Energinet.dk’s ydelser, 
lovbekendtgørelse nr. 279/2012:   

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 vilkår. 
 

Elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7 og 12, og § 31 om datahubben og 
om Energinet.dk’s forskrifter: 

§ 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsy-
ningsvirksomheder 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.  
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<….> 

11) Udarbejde forskrifter om netvirksomheders målinger  

12) Udarbejde forskrifter, som er nødvendige for elmarkedets funktion, 
herunder forskrifter om aktørernes pligter og rettigheder. 
 

<….> 

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere 
regler om indholdet og udførelsen af de opgaver, som påhviler Energi-
net.dk i medfør af ovenstående bestemmelser. 

§ 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, ikkediskrimi-
nerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre: 

1) økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgif-
ter 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 pro-
duktion 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 op-
fyldes. Dette gælder dog ikke, når tilsidesættelsen angår vilkår som 
nævnt i stk. 2, der vedrører virksomhedens bevillingspligtige aktivitet. I 
disse tilfælde skal Energinet.dk orientere klima- energi- og bygnings-
ministeren om forholdet. 
 

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

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

 
 
Med L 633/2014, om ophævelse af forsyningspligten, er § 28, stk. 2 og § 
31, stk. 3 ændret med ikrafttræden den 30. juni 2014 i forhold til lovbe-
kendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 af lov om elforsyning. Den 1. 
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oktober 2015 flyttes indholdet af § 6 stk. 4 for så vidt angår kollektive elfor-
syningsvirksomheder til § 6 d og § 28, stk. 2, nr. 7-15 ændres. Herefter vil 
bestemmelserne se således ud i sammenskrevet form fra den 1. oktober 
2015: 

§ 6 d. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådig-

hed for elforbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskrimi-

nerende vilkår. 

§ 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsynings-
virksomheder sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. § 8, opfyldes. 
Stk. 2. Energinet.dk skal udføre følgende opgaver: 
1)   <….> 
7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. og 
til varetagelse af nødvendige funktioner og kommunikation til brug for elhan-
delsvirksomhedernes fakturering, herunder formidling af information om gæl-
dende regler vedrørende afgifter. Datahubben skal endvidere understøtte over-
førsel af aftagenumre, jf. § 72 d, stk. 3-5. 
8) <….> 

 
12) Udarbejde forskrifter for netvirksomhedernes målinger. 
13) Udarbejde forskrifter, som er nødvendige for elmarkedets funktion, herun-
der forskrifter om aktørernes pligter og rettigheder. 
14) <…> 
Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om 
indholdet og udførelsen af de opgaver, som påhviler Energinet.dk i medfør af 
ovenstående bestemmelser. 
 

§ 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 pro-
duktion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2. 
Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virk-
somhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og 
offentligt tilgængelige og kan vedrøre 
1)   økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter el-
ler 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 gen-
tagne gange tilsidesætter vilkår som nævnt i stk. 2, helt eller delvis udelukkes 
fra at gøre brug af Energinet.dk’s ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Dette gæl-
der dog ikke, når tilsidesættelsen angår vilkår som nævnt i stk. 2, der vedrører 
virksomhedens bevillingspligtige aktivitet. I disse tilfælde skal Energinet.dk 
orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet. 
Stk. 4. Afgørelser truffet af Energinet.dk efter denne bestemmelse kan indbrin-
ges for Energitilsynet, jf. dog stk. 5. 
Stk. 5. Afgørelser truffet af Energinet.dk efter stk. 3, der medfører afregistre-
ring af en virksomhed som bruger af datahubben, kan af den virksomhed, som 
afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom 
skal fremsættes over for Energinet.dk, inden 4 uger efter at afgørelsen er med-
delt virksomheden. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Energi-
net.dk anlægger sag mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens 
regler om borgerlige sager. Domstolsprøvelsen har ikke opsættende virkning.” 
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Metodebekendtgørelsens §§ 1 og 5 om anmeldelsespligt og om indholdet af 
Energinet.dk’s metoder, jf. bekendtgørelse nr. 1085/2010:  
 

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Ener-
ginet.dk skal anmelde de metoder, 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 anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, 

herunder tariffer. 

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angi-

velse af datoen for Tilsynets godkendelse.  
Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændrin-
ger i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndigheds-
krav.  
…  
 
§ 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 efter § 1, såfremt de 
vedrører  
1) markedsadgang,  
2) tilvejebringelse af balanceringsydelser eller  
3) adgang til grænseoverskridende infrastruktur.  

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

 
§ 7. Energinet.dk skal efter drøftelse med net- og transmissionsvirk-
somheder udarbejde forskrifter for benyttelsen af det kollektive elfor-
syningsnet, som er nødvendige for, at Energinet.dk kan varetage sine 
opgaver. Forskrifterne skal indeholde følgende:  
1) Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kol-
lektive elforsynings-net.  
2) Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissi-
onsnettet.  
3) Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsy-
ningsnet.  
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 kollek-
tive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på tilsvarende måde væ-
re 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 el-
handelsvirksomheder udarbejde måleforskrifter til afregnings- og sy-
stemdriftsformål, som er nødvendige for varetagelsen af Energinet.dk’s 
opgaver. Måleforskrifterne skal indeholde krav til net- og transmissi-
onsvirksomhedernes målinger af forbrug, produktion og eludveksling, 
herunder krav til  
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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 kollek-
tive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på tilsvarende måde væ-
re 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.  

 

Energitilsynets godkendelse af metoderne i og tilkendegivelse om Ener-
ginet.dk’s 5 markeds og målerforskrifter (datahubben) af 29. januar 
2013, jf. jnr. 12/05805: 

Afgørelse:  

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 idriftsæt-
telsen 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.  

Tilkendegivelse  

Videre tilkendegav Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfrem-
stilling og vurdering i relation til metoderne og som følge af tjekliste-
gennemgangen af forskrifterne, at:  

• det findes kritisabelt, når en definition i forskrifterne formuleres 
forskelligt fra lovens definition af samme begreb  

• Energinet.dk senest i forbindelse med næste revision af forskrifter-
ne derfor opfordres til at rette op på disse forhold angående defini-
tionerne og  

• opfordres til at præcisere forskrifternes hjemmelshenvisninger med 
paragraf, stykke og nr. i henholdt til systemansvarsbekendtgørel-
sens § 7 om tilslutnings- og markedsforskrifter, således at det her-
med 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 forhold, der er reguleret af de tid-
ligere forskrifter  

• Energitilsynets beslutning om fastsættelse af fremgangsmåde for til-
synet med Energinet.dk's forskrifter af 17. december 2007, jnr.4 
/0720-0301-0184: 
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Tilsynet besluttede, at de af Energinet.dk siden primo 2005 anmeldte for-

skrifter, jf. kap. 3 i systemansvarsbekendtgørelsen, som udgangspunkt 

alene underlægges den i pkt. 66 anførte tjekliste gennemgang, herunder en 

gennemgang af høringsnotat med vægt på en gennemgang af de hørings-

svar energinet.dk har modtaget og Energinet.dks reaktion herpå, og at se-

kretariatet bemyndiges til at foretage denne gennemgang med henblik på 

den nødvendige opfølgning.  

 

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 tale 

om en væsentlig ændring i forhold til tidligere gældende forskrifter, her-

under når ændringen er sket som følge af nye eller ændrede EU-krav.  
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Vurdering 
De anmeldte metoder indgår i følgende 3 forskrifter og angår: 

F1 om EDI-kommunikation med datahubben: 

1. Energinet.dk lukker for support en halv time tidligere om freda-
gen (kritisk forretningstid forkortes), da erfaringen viser, at der 
ikke eller kun sjældent er nogen det der benytter sig af tjenesten 
efter kl. 15.30 om fredagen. 

2. afskaffelse af EDIFACT formatet ved kommunikation med data-
hubben, idet: 

a. det er teknisk mere kompliceret med to formater 

b. afskaffelsen af EDIFACT isoleret set ikke fordyrer kom-
munikationen med datahubben for netvirksomhederne ved 
overgangen til engrosmodellen 

c. det er for dyrt med to formater 

d. XML formatet er almindelig brugt i Europa 

3. omformulering af afsnittet om aktørtesten, men ingen indholds-
mæssige ændringer, hvorfor der efter sekretariatets vurdering ik-
ke er tale om en metode. 

H2 om skabelonafregning: 

4. Netvirksomheden skal anvende en af elleverandøren oplyst æn-
dring til det forventede årsforbrug, da kundens primære kontakt 
ifølge engrosmodellen skal være leverandøren  

I om stamdata: 

1. Netvirksomheden skal ikke længere foretage stikprøvekontrol af 
historiske stamdata, da det letter branchens ressourceforbrug. Det 
er Energinet.dk’s vurdering, at der ikke bør bruges ressourcer på 
at rette stamdata, der ikke har betydning for afregningen, fx om et 
kundenavn har været registreret korrekt i DataHub. Når der kon-
stateres fejl af betydning for afregningen, skal og kan fejlen altid 
rettes.  

Energinet.dk, har haft de 5 metoder og de 3 forskrifter til høring hos: 

Elleverandører og Netvirksomheder, se bilag 2, Dansk Energi, Dansk 
Erhverv, Balanceansvarlige, Dansk Industri, Forbrugerrådet, Håndvær-
kerrådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landbrug & Fødevarer, 
Datatilsynet, For. Af Slutbrugere, Ankenævnet på Energiområdet, Dk 
Vindmølleforening, Energiklagenævnet, Vindmølleindustrien, Energi-
styrelsen, Frie Elforbrugere,  
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Ingen af høringsparterne har haft bemærkninger til metoderne. 

Energinet.dk begrunder metoderne som angivet i anmeldelsen, vedlagt 
som bilag 1. 

Sekretariatet vurderer på baggrund af ovennævnte og på baggrund af 
Energinet.dk’s begrundelser, at metoderne kan godkendes.  

For H2 om skabelonafregning, hvorefter Elleverandøren bliver kundens 
kontakt angående årsforbrug, har sekretariatet lagt vægt på, at der er tale 
om en metode, der er nødvendig for at gennemføre engrosmodellen.  

For alle metoderne lægger sekretariatet endvidere vægt på, at Energi-
net.dk på baggrund af indhøstede erfaringer har fundet det hensigtsmæs-
sigt at revidere eksisterende metoder, og at Energinet.dk i den forbindel-
se har foretaget en afvejning af omkostningerne for såvel Energinet.dk 
som branchen i øvrigt.  

De reviderede metoder i F1 og I vurderes endvidere fortsat, jf. Energitil-
synets metodegodkendelse af 29. januar 2014, at være overensstemmen-
de med Elforsyningslovens formål og principper, herunder særligt prin-
cipperne om gennemsigtighed, objektivitet, rimelighed og ikkediskrimi-
nation samt hensynet til markedets effektive funktion, jf. §§§ 6,stk. 4 og 
§ 31 i elforsyningsloven.  

Endelig lægger sekretariatet vægt på, at alle relevante brugere af data-
hubben har været hørt, og er enige i de valgte metoder/ reviderede meto-
der.   

Sekretariatet bemærker afslutningsvist, at den såkaldte tjeklistegennem-
gang af forskrifterne F1, H2, og I, afventer Energinet.dk’s anmeldelse af 
forskrifterne i september 2014.                                                                                  

 

 

Afgørelse  
Sekretariatet godkender de anmeldte metoder på baggrund af vedlagte 
sagsfremstilling og vurdering, jf. § 1, stk. 1, i metodebekendtgørelsen. 
Herved er der særlig lagt vægt på, at Energinet.dk har fastslagt metoder-
ne med henblik på implementering af engrosmodellen, og at fastlæggel-
sen er sket på baggrund af indhøstede erfaringer og med afvejet hensyn 
til økonomien ved ændringerne. Endvidere er der lagt vægt på, at aktø-
rerne ikke har haft bemærkninger til metoderne i Energinet.dk’s høring. 

 

 



 15/15 
 
 

 

 

Endvidere godkender sekretariatet metoderne under forbehold af, at for-
skrifterne anmeldes, og under forbehold af de bemærkninger, som den 
kommende gennemgang af forskrifterne måtte identificere, jf.§§ 7 og 8 i 
systemansvarsbekendtgørelsen samt Energitilsynets afgørelse om den 
såkaldte tjeklistegennemgang m.v., som vedtaget af tilsynet den 17. de-
cember 2017, Journalnr.: 4/0720-0301-0184.   

Med venlig hilsen 

Linda Aaberg 
Specialkonsulent 
Tlf direkte 41 71 53 56 
laa@energitilsynet.dk 


