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Afgørelse om efterregulering af de forsyningspligtige elpriser  

 

Sekretariatet har på baggrund af sekretariatets afgørelse af 28. juni 2010 

om efterregulering af et tilgodehavende hos Thy-Mors Energi’s 

forsyningspligtige el-kunder vurderet tilbagebetalingen af 

efterreguleringssaldoen.  

 

 

Afgørelse 

Med henvisning til sekretariatets afgørelse om efterregulering af 28. juni 

2010 er det sekretariatets samlede vurdering, at Thy-Mors Energi A/S har 

afviklet den tilbageværende efterreguleringssaldo for perioden 2001-2004 

på 4.320.802 kr.  

 

I medfør af elforsyningslovens § 72, stk. 8, har Thy-Mors Energi A/S 

tilbagebetalt den oprindelige efterreguleringssaldo på kr. 4.621.000
1
 til 

forbrugerne, således at:  

- Den samlede efterreguleringssaldo for perioden 2001-2004 er 

afviklet, idet selskabet har tilbagebetalt efterreguleringssaldoen til 

selskabets forsyningspligtige el-kunder.  

 

Sekretariatet lægger herved til grund, at Thy-Mors Energi A/S ikke har 

bevilling til at udbyde et forsyningspligtigt elprodukt efter 30. april 2013. 

Thy-Mors Energi A/S har derfor ikke mulighed for at opkræve kr.     

1.192.323  over forsyningspligtpriserne hos forsyningspligtkunderne, som 

i forbindelse med efterreguleringen er tilbagebetalt til forbrugerne udover 

den oprindelige saldo på kr. 4.621.000.   

 

Sekretariatet gør opmærksom på, at sekretariatet ikke har sagsbehandlet 

de reviderede indberetninger for perioden fra og med 1. kvartal 2006 til 

og med 4. kvartal 2010, og dermed godkendt nye forsyningspligtpriser for 

perioden. Sekretariatet har alene anvendt disse indberetninger i 

forbindelse med sagsbehandlingen af efterreguleringen.  
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Sagsfremstilling 

I forbindelse med prisreguleringen af de forsyningspligtige elpriser for perioden 2001-2004 havde 

Thy-Mors Energi A/S oparbejdet en saldo på kr. 4.621.000, som skulle tilbagebetales til 

forbrugerne. Thy-Mors Energi A/S blev pålagt at tilbagebetale denne saldo, jf. sekretariatets 

afgørelse af 16. juni 2008
2
.  

 

Thy-Mors Energi A/S ankede Energitilsynets afgørelse af 16. juni 2008. Energiklagenævnet 

stadfæstede 13. marts 2009 Energitilsynets afgørelse. 

 

Thy-Mors Energi A/S påbegyndte tilbagebetalingen i 3. kvartal 2008 ved at efterregulere med 62,05 

kr./MWh, jf. prisanmeldelsen for 3. kvartal 2008. 

 

Thy-Mors Energi A/S udbød frem til 30. september 2010 både et forsyningspligtprodukt og et 

handelsprodukt. Selskabets handelsprodukt, ”stabil el”, blev udbudt med samme pris og 

leveringsperiode som forsyningspligtproduktet, hvor prisen er fast pr. kvartal. Thy-Mors Energi A/S 

fremførte efterfølgende, at afsætningen fra begge el-produkter skulle indgå i beregningen af 

efterreguleringen for 3. kvartal 2008. Beregningen af tilbagebetalingen for et kvartal er givet ved 

kvartalets afsætning gange efterreguleringssatsen. Sekretariatet fastholdt, at det kun var afsætningen 

for forsyningspligtproduktet, der skulle ligge til grund for efterreguleringen. Afsætningen for 

handelsproduktet var ikke relevant, når efterreguleringen til de forsyningspligtige el-kunder skulle 

opgøres, idet efterreguleringssaldoen alene er optjent af de forsyningspligtige el-kunder i perioden 

2001-2004. Selskabet ophørte med frivilligt at foretage en tilbagebetaling efter 3. kvartal 2008.   

 

Thy-Mors Energi efterregulerede således ikke frem til, at sekretariatet traf en afgørelse om, hvilken 

afsætning, som er grundlaget for tilbagebetalingen. Energitilsynets sekretariat fastholdt på den 

baggrund i sin afgørelse af 20. april 2009, at grundlaget for beregningen af tilbagebetalingen kun 

var afsætningen fra de forsyningspligtige kunder. 

 

Energiklagenævnet har i sin afgørelse af 4. februar 2010 stadfæstet Energitilsynets sekretariats 

afgørelse af 20. april 2009, således at det alene er afsætningen for forsyningspligtigproduktet, som 

er grundlaget for opgørelsen af tilbagebetalingen til de forsyningspligtige kunder.  

 

Thy-Mors Energi A/S havde i forbindelse med anmeldelsen af de forsyningspligtige elpriser for 

priskontrollen for 3. kvartal 2010 meddelt Energitilsynets sekretariat, at selskabet ønskede at få 

prøvet Energiklagenævnets afgørelse af 4. februar 2010 ved en civil domstol. Selskabet ønskede 

ikke frivilligt at efterregulere, før retten havde truffet afgørelse i sagen om efterreguleringen for 3. 

kvartal 2008.  

 

Sekretariatet påbød Thy-Mors Energi at afvikle den tilbageværende efterreguleringssaldo – kr. 

4.320.802 - ved afgørelse af den 28. juni 2010, idet Thy-Mors ikke havde anmeldt en 

efterreguleringssats i forbindelse med priskontrollen af de forsyningspligtige elpriser for 3. kvartal 

                                                 
2
 Denne afgørelse og de øvrige afgørelser, der refereres til i dette udkast til afgørelse, er ikke vedlagt som bilag, idet 

Thy-Mors Energi allerede har modtaget disse afgørelser som adressat. Sekretariatet fremsender gerne eventuelt omtalt 

materiale på anmodning. 
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2010. Sekretariatets afgørelse var begrundet med hensynet til, at tilbagebetalingen til forbrugerne 

skete indenfor en rimelig tidshorisont. Dette skyldes, at jo længere tilbagebetalingshorisont, der 

fastsættes, desto svagere vil sammenhængen blive mellem de forbrugere, der oprindeligt har betalt 

for høje elpriser og de forbrugere, der får tilbagebetalt efterreguleringen.  

 

På baggrund af sekretariatets afgørelse af 28. juni 2010 efterregulerede Thy-Mors Energi A/S for 

perioden fra og med 3. kvartal 2010 til og med 1. kvartal 2011 med en efterreguleringssats på 80 

kr./MWh for hvert kvartal.  

 

Selskabet fremsendte en e-mail af 22. februar 2011 med orientering om, at selskabets IT-leverandør 

havde konstateret flere fejl i opgørelsen af afsatte mængder. Selskabet kunne ikke beskrive disse 

fejl nærmere, men forventede at kunne sende en detaljeret beskrivelse af disse fejl i løbet af uge 9 

2011. Selskabet fremsendte en e-mail af 29. marts 2011, hvor der var opstillet en beregning af 

tilbagebetalingen på grundlag af de nye korrigerede afsatte mængder for perioden fra og med 3. 

kvartal 2010 til og med 1. kvartal 2011. Imidlertid var der på dette tidspunkt stadig usikkerhed om 

de korrigerede mængder. Endvidere var den afsatte mængde for 1. kvartal 2011 i sagens natur 

endnu ikke opgjort på daværende tidspunkt.   

 

Sekretariatet vurderede i forbindelse med godkendelsen af priser for 2. kvartal 2011, at hensynet til 

at de forsyningspligtige kunder ville få tilbagebetalt efterreguleringssaldoen inden for en rimelig 

tidshorisont, således at der ville være en tidsmæssig sammenhæng mellem optjeningen og 

afviklingen af efterreguleringssaldoen samt det forhold, at selskabet tidligere havde vist manglende 

vilje til frivilligt at efterregulere, talte for at fortsætte efterreguleringen på trods af den opståede 

usikkerhed om de afsatte mængder. Imidlertid besluttede sekretariatet at reducere 

efterreguleringssatsen til 20 kr./MWh, da selskabet i sit estimat for tilbagebetalingen i e-mail af 29. 

marts 2011 havde sandsynliggjort, at efterreguleringssaldoen omtrent var afviklet over for 

kunderne, såfremt de reviderede afsatte mængder kunne godkendes efterfølgende.  

 

Thy-Mors Energi A/S havde i brev af 31. maj 2011 angivet en forklaring på fejlen i opgørelsen af 

de tidligere afsatte mængder. Som bilag til dette brev fremsendte selskabet nye korrigerede afsatte 

mængder for perioden fra og med 1. kvartal 2006 til og med 4. kvartal 2010 samt korrigerede 

prisanmeldelser for samme periode. Fejlen bestod i, at et såkaldt udtrækningsværktøj, der havde 

været anvendt til at fordele andelstal på hhv. ”stabil el” (handelsproduktet) og ”kvartals el” 

(forsyningspligtproduktet) ikke havde været tilstrækkeligt præcist, idet et forbrugssted for en ”stabil 

el” kunde ved fraflytning stadig var registreret som aftager af handelsproduktet i stedet for at blive 

registreret som forsyningspligtkunde. Derved var afsætningen for forsyningspligtproduktet blevet 

opgjort relativt lavere end afsætningen for handelsproduktet.  

  

På baggrund af selskabets brev af 31. maj 2011 og selskabets efterfølgende tilbagemeldinger 

stoppede tvangsreguleringen med udgangen af 2. kvartal 2011, idet de korrigerede afsatte mængder 

betød, at selskabet så allerede havde tilbagebetalt sin efterreguleringssaldo til forbrugerne.  

 

Grunden til, at Thy-Mors Energi havde betalt for meget tilbage til forsyningspligtkunderne, var, at 

efterreguleringssatsen var baseret på forkerte afsætningsprognoser. Sekretariatet havde i sin 

afgørelse af 28. juni 2010 bl.a. fastsat efterreguleringssatsen på baggrund af afsætningen fra 



  4 
 

tidligere kvartaler med henblik på at vurdere en rimelig tidsfrist for tilbagebetalingen. Dette 

grundlag viste sig efterfølgende at være forkert.  

 

Der blev ved retten i Holstebro 6. juli 2011 afsagt dom i sagen om Energiklagenævnets afgørelse af 

4. februar 2010 for efterreguleringen vedr. 3. kvartal 2008. Energiklagenævnets afgørelse blev 

stadfæstet ved retten i Holstebro. Således var det alene afsætningen for forsyningspligtkunder, der 

dannede grundlag for beregning af tilbagebetalingen.  

 

Sekretariatet modtog pr. e-mail af 16. september 2011 fra selskabets revisor et udkast til en 

revisorerklæring, hvor afsætningen var opgjort. Denne opgørelse indeholdt dog ikke afsatte 

mængder for forsyningspligtig el til timeaflæste kunder. Det betød, at den af revisoren opgjorte 

afsætning var lavere end den afsætning, som var angivet i de reviderede indberetninger.  

 

Thy Mors Energi A/S selv har meddelt sekretariatet (telefonsamtale af 10. april 2013, som gengivet 

ved bekræftet telefonreferat af 23. april 2013), at selskabet ikke ønsker, at de reviderede 

indberetninger for perioden 1. kvartal 2009 til og med 2. kvartal 2013 bliver genstand for en ny og 

selvstændig sagsbehandling, og at det i øvrigt ikke vil være muligt gennem prisreguleringen af de 

forsyningspligtige elpriser at opkræve/tilbagebetale den saldo, der måtte kunne beregnes ud fra de 

reviderede indberetninger, idet selskabet ikke har bevilling til at udbyde et forsyningspligtigt el-

produkt efter den 30. april 2013. 

 

Efterfølgende har det vist sig, at de tidligere oplyste reviderede mængder var fejlbehæftede. 

Sekretariatet har herefter haft en korrespondance med selskabet om indberetning af reviderede 

mængder. Sekretariatet for Energitilsynet har herefter den 4. september 2014 modtaget endelige 

reviderede indberetninger for perioden fra 1. kvartal 2009 til og med 2. kvartal 2013. 

 

Opgørelsen af efterreguleringen i tabel 1 er baseret på selskabets reviderede indberetninger af 4. 

september 2014. 

 

Høring 

Et udkast til denne afgørelse blev sendt i høring hos Thy-Mors Energi A/S med e-mail af 27. marts 

2015. Sekretariatet har ikke modtaget bemærkninger fra selskabet. 

  

Lovgrundlag 

Elforsyningslovens § 72 indeholder regler om prisen for forsyningspligtig el. Af bestemmelsen 

fremgår bl.a., at:  

 

§ 72. For virksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed uden udbud efter § 34 a, gælder, at 

prisen for elektricitet leveret fra virksomheden i dens egenskab af forsyningspligtig virksomhed til ikketimemålte 

erhvervsdrivende forbrugere og ikkeerhvervsdrivende forbrugere udmeldes kvartalsvis senest 10 hverdage før et 

kvartalsskifte af den forsyningspligtige virksomhed. Prisen skal modsvare markedets prisniveau for tilsvarende 

forbrugssegmenter og leveringsvilkår. 

Stk. 2. For virksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed uden udbud efter § 34 a, gælder, at 

prisen for elektricitet leveret fra virksomheden i dens egenskab af forsyningspligtig virksomhed til timemålte 334) 

erhvervsdrivende forbrugere, hvis leveringsaftale om et andet produkt eller med en anden elleverandør er ophørt, 

http://jura.karnovgroup.dk/document/7000522496/4?versid=197-1-2001#LBKG2012279_NKAR334
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fastsættes til en pris, der svarer til timeprisen på elspot i det prisområde, hvor forbrugeren aftager sin elektricitet, tillagt 

et balancerings- og administrationsbidrag. 

Stk. 3. Ikkeerhvervsdrivende timemålte forbrugere skal tilbydes tilsvarende leverancer som nævnt i stk. 2. 

 

… 

 

Stk. 8. Energitilsynet kontrollerer de i stk. 1-4 nævnte priser. Hvis Energitilsynet finder, at priserne er i strid med stk. 1-

4, giver tilsynet pålæg om omgående ændring af priserne. Klage over Energitilsynets afgørelser herom har ikke 

opsættende virkning. 

 

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

henhold til § 22, stk. 3, eller at efterkomme et påbud meddelt af Energitilsynet i medfør af § 71 a, stk. 4, § 72, stk. 8, 

eller § 77, kan Energitilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder. 

 

Vurdering 

Tabel 1 viser efterreguleringssatser, afsætning og efterregulering for de kvartaler, hvor selskabet har 

efterreguleret. Ved beregningen af efterreguleringssatserne lægges den afsætning til grund, som 

selskabet har indberettet med brev af 4. september 2014, altså en revideret afsætning. 

 

Det fremgår af tabel 1, at Thy-Mors Energi havde en saldo på kr. 4.621.000, som skulle 

tilbagebetales til selskabets forsyningspligtkunder, jf. sekretariatets afgørelse af 18. juni 2008.  

 

Tabel 1. Afsluttende opgørelse af efterreguleringssaldo 

Periode Efterreguleringssats 

kr./MWh 

Afsætning 

MWh 

Efterregulering 

kr. 

2008 saldo   -4.621.000 

3. kvt. 2008 62,05 18.884 1.171.752  

3. kvt. 2010 80 6.085   486.800 
3
 

4. kvt. 2010 80 24.239  1.939.120  

1. kvt. 2011 80 23.554  1.884.320  

2. kvt. 2011 20 
16.562  331.240  

Saldo pr. 30. 

april 2013 

  1.192.232 

 

 

 

Tabel 1 viser, at selskabet har tilbagebetalt det skyldige beløb til forsyningspligtkunderne, idet der 

er tilbagebetalt kr. 1.192.232 mere end den oprindelige saldo på kr. 4.621.000, som fastsat ved 

afgørelsen af 16. juni 2008. Sekretariatet har beregnet tilbagebetalingen på baggrund af de 

reviderede afsatte mængder modtaget 4. september 2014. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, 

at sekretariatet imidlertid ikke har sagsbehandlet de reviderede indberetninger, og dermed ikke 

godkendt nye forsyningspligtpriser, for de enkelte kvartaler i perioden fra og med 1. kvartal 2009 til 

                                                 
3
 Dette beløb er forskellige fra det beløb, der blev fastsat og lagt til grund ved afgørelse af 28. juni 2010. Det skyldes, at 

nærværende tabel er lavet ud fra de reviderede indberetninger modtaget fra selskabet. 
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og med 2. kvartal 2013, som er indsendt i forbindelse med opgørelsen af de reviderede afsatte 

mængder. Sekretariatet har således ikke sagsbehandlet nye anmeldte ex ante profilomkostninger, 

anmeldte priser og deraf følgende reviderede godkendte priser, men alene anvendt de reviderede 

indberetninger i forbindelse med vurderingen af afviklingen af efterreguleringssaldoen.  

 

I forbindelse med afviklingen af efterreguleringssaldoen har sekretariatet forud for de enkelte 

kvartaler fastsat efterreguleringssatsen på baggrund af opgjort afsætning. Denne afsætning har 

efterfølgende vist sig at være lavere end den reviderede afsætning. Den afsluttende opgørelse af 

efterreguleringssaldoen viser, at selskabet har tilbagebetalt for stort et beløb på kr. 1.192.232 til 

forbrugerne i forhold til den oprindelige saldo på kr. 4.621.000, som fastsat ved afgørelse af 16. juni 

2008.  

 

Med henvisning til sekretariatets afgørelse af 28. juni 2010, hvor selskabet blev påbudt at 

efterregulere den tilbageværende efterreguleringssaldo, og opgørelsen af tilbagebetalingen i tabel 1 

– baseret på den reviderede afsætning - vurderer sekretariatet derfor, at efterreguleringssaldoen for 

2001-2004 nu er tilbagebetalt til de forsyningspligtige kunder.   

 

Thy-Mors Energi A/S har ikke bevilling til at udbyde et forsyningspligtigt el-produkt efter 30. april 

2013. Thy-Mors Energi A/S kan derfor ikke opkræve kr. 1.192.232 gennem en forhøjelse af den 

godkendte forsyningspligtpris for selskabets forsyningspligtkunder.   

 

Reviderede indberetninger 

Selskabet anmelder forud for et kvartal en pris og ex ante profilomkostninger, som kan indregnes i 

selskabets godkendte pris. Til beregningen af ex ante profilomkostninger for et givent kvartal indgår 

afsætningen fra to kvartaler tidligere. Hvis afsætningen efterfølgende viser sig at være forkert 

beregnet, da bliver ex ante profilomkostningen ligeledes forkert opgjort. Det medfører, at den 

godkendte pris bliver forkert. Således vil en forkert opgjort afsætning påvirke den godkendte 

forsyningspligtpris. En efterfølgende korrektion af afsætning medfører, at de tidligere godkendte 

forsyningspligtpriser skal korrigeres.  

 

Som nævnt ovenfor har Thy-Mors Energi indsendt nye reviderede kvartalsvise indberetninger, der 

indeholder nye ex ante profilomkostninger beregnet på grundlag af de reviderede afsatte mængder 

samt indeholder nye anmeldte priser. Ved at sammenligne forskellen mellem den tidligere ex ante 

profilomkostning, der indgår i beregningen af den godkendte pris, med den reviderede ex ante 

profilomkostning for et kvartal, kan der beregnes en difference. Differencen kan have forskelligt 

fortegn afhængig af om den tidligere ex ante profilomkostning var højere eller lavere end den 

reviderede ex ante profilomkostning. Denne difference kan ganges med den reviderede afsætning. 

Derved fremkommer en saldo pr. kvartal, der kan have forskelligt fortegn. Ved at summere de 

enkelte saldi for perioden fra og med 1. kvartal 2009 til og med 2. kvartal 2013 findes den samlede 

saldo. Med udgangspunkt i de reviderede kvartalsvise indberetninger er denne saldo opgjort til kr. 

1.192.232, som selskabet har til gode hos forsyningspligtkunderne, såfremt de reviderede 

indberetninger måtte få gyldighed med tilbagevirkende kraft.  

 

De forkert opgjorte mængder for afsætning har dels resulteret i, at selskabet har tilbagebetalt et 

højere beløb til de forsyningspligtige el-kunder end den oprindelige saldo, som fastsat ved 
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sekretariatets afgørelse af 16. juni 2008, og dels resulteret i at de tidligere godkendte 

forsyningspligtpriser for perioden fra og med 1. kvartal 2009 til og med 2. kvartal 2013 er beregnet 

på et fejlagtigt grundlag. Disse forhold har igen resulteret i, at Thy-Mors Energi har to saldi, der 

samlet set viser, at selskabet efter den afsluttende afvikling af efterreguleringssaldoen, har 

tilbagebetalt et højere beløb end den oprindelige saldo.  

 

Sekretariatet har modtaget data for perioden 1. kvartal 2009 til og med 2. kvartal 2013. Imidlertid 

har det ikke været muligt for selskabet at levere data for perioden 1. kvartal 2006 og 4. kvartal 

2008. Dette forhold skyldes, at data ikke er arkiveret længere end fem år, jf. selskabets oplysninger 

om gældende regnskabsregler.   

  

Sekretariatet kan efter en gennemgang af datamaterialet konstatere, at den totale saldo for perioden 

2009-2013 ikke er positiv, hvilket er til fordel for forsyningspligtkunderne hos Thy-Mors Energi. 

 

Sekretariatet vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere i forhold til de allerede godkendte 

priser for perioden 1. kvartal 2009 til og med 2. kvartal 2013, idet selskabets forsyningspligtkunder i 

denne periode ikke samlet set har betalt for høje forsyningspligtpriser. En sagsbehandling af de 

reviderede indberetninger vil ikke resultere i, at selskabets forsyningspligtkunder bliver begunstiget 

i forhold til de allerede godkendte priser.  

 

Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at Thy Mors Energi A/S selv har meddelt sekretariatet 

(telefonsamtale af 10. april 2013, som gengivet ved bekræftet telefonreferat af 23. april 2013), at 

selskabet ikke ønsker, at de reviderede indberetninger for perioden 1. kvartal 2009 til og med 2. 

kvartal 2013 bliver genstand for en ny og selvstændig sagsbehandling, og at det i øvrigt ikke vil 

være muligt gennem prisreguleringen af de forsyningspligtige elpriser at opkræve/tilbagebetale den 

saldo, der måtte kunne beregnes ud fra de reviderede indberetninger, idet selskabet ikke har 

bevilling til at udbyde et forsyningspligtigt el-produkt efter den 30. april 2013. 

 

Afgørelse 

Med henvisning til sekretariatets afgørelse om efterregulering af 28. juni 2010 er det sekretariatets 

samlede vurdering, at Thy-Mors Energi A/S har afviklet den tilbageværende efterreguleringssaldo 

for perioden 2001-2004 på 4.320.802 kr.  

 

I medfør af elforsyningslovens § 72, stk. 8, har Thy-Mors Energi A/S tilbagebetalt den oprindelige 

efterreguleringssaldo på kr. 4.621.000 
4
til forbrugerne, således at:  

- Den samlede efterreguleringssaldo for perioden 2001-2004 er afviklet, idet selskabet har 

tilbagebetalt efterreguleringssaldoen til selskabets forsyningspligtige el-kunder.  

 

Sekretariatet lægger herved til grund, at Thy-Mors Energi A/S ikke har bevilling til at udbyde et 

forsyningspligtigt elprodukt efter 30. april 2013. Thy-Mors Energi A/S har derfor ikke mulighed for 

at opkræve kr. 1.192.232 over forsyningspligtpriserne hos forsyningspligtkunderne, som i 

forbindelse med efterreguleringen er tilbagebetalt til forbrugerne udover den oprindelige saldo på 

kr. 4.621.000.   

 

                                                 
4
 Som fastsat ved afgørelse af 16. juni 2008. 
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Sekretariatet gør opmærksom på, at sekretariatet ikke har sagsbehandlet de reviderede 

indberetninger for perioden fra og med 1. kvartal 2009 til og med 2. kvartal 2013, og dermed 

godkendt nye forsyningspligtpriser for perioden. Sekretariatet har alene anvendt disse 

indberetninger i forbindelse med sagsbehandlingen af efterreguleringen.  

 

Klagevejledning: 

Eventuel klage over nærværende afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal 

inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til:  

                       

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. Læs mere på 

klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebehandling". 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder 

bestemmelser om: 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 

 nævnets sammensætning 

 formandens opgaver 

 indgivelse af klage 

 gebyr 

 oplysninger, der indgår i sagerne 

 afgørelser 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lisbet Vedel Thomsen 
Chefkonsulent 

Tlf. 4171 5419 

lvt@energitilsynet.dk 
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