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DANSK ENERGIS BRANCH EVEJLEDNING 
VEDR. VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MEL-
LEM NETSELSKABER OG ELLEVERANDØRER  

RESUMÉ 

1. I denne sag tager Sekretariatet for Energitilsynet (SET) stilling til Dansk Ener-
gis anmeldte vilkår for serviceniveauet mellem netselskab og elleverandør. 1. del 
handler om afbrydelse og genåbning og 2. del handler om ansvarsfordelingen mel-
lem netselskab og elleverandør ved kundehenvendelser og lignende. Vilkårene 
skal træde i kraft samtidig med engrosmodellen den 1. april 2016. 

2. Med engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016 ændres ansvarsfordelingen 
på elmarkedet, idet elleverandøren fremover bliver forbrugerens primære kontakt 
til elsystemet. Engrosmodellen betyder, at fakturering af tariffer, offentlige for-
pligtelser og afgifter fremover skal varetages af den elleverandør, hvor forbrugeren 
køber sin elektricitet.  

3. Netselskaberne bliver med engrosmodellen en slags underleverandør til elleve-
randørerne, som tilkøber en række ydelser fra netselskaber og Energinet.dk (net- 
og systemydelser). Disse omkostninger viderefaktureres til forbrugerne som en 
elhandelsomkostning.  

4. De anmeldte servicevilkår skal regulere serviceniveauet mellem netselskab og 
elleverandør, når engrosmodellen træder i kraft. Servicevilkårerne indeholder pro-
cedurer, tidsfrister i forbindelse med eksempelvis afbrydelse og genåbning af el-
forsyningen, behandlingen af kundeklager o.lign.   

5. De anmeldte servicevilkår er et bilag til Dansk Energis standardaftale mellem 
netselskaber og elleverandører om brug af distributionsnettet (herefter standardaf-
talen), der er Dansk Energis anbefaling til regulering af aftaleforholdet mellem 
netselskaber og elleverandører om serviceniveauet mellem disse to parter. De an-
meldte servicevilkår er i vidt omfang en videreførelse af hidtidig praksis, herunder 
praksis fra Ankenævnet på Energiområdet.  

6. Ifølge elforsyningsloven kan Energibranchens organisationer udarbejde 
standardiserede vejledninger, som medlemmerne kan benytte som egne 
bestemmelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne vejledninger. 
Vejledningerne godkendes dog ikke af Energitilsynet, men tages alene til 
efterretning.  
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7. Sigtet med SET’s tilsyn med servicevilkårene er, at der ikke fastsættes vilkår og 
betingelser heri, som er i strid med elforsyningslovens bestemmelser eller på 
anden måde er urimelige. 

8. Samlet vurderer sekretariatet, at de anmeldte vilkår om serviceniveauet mellem 
netselskabet og elleverandør kan tages til efterretning, dog med undtagelse af 
nedenstående afsnit omkring netselskabets tidsfrister for afbrydelse af et 
målepunkt (afsnit 2.2.1, c), 2.2.2 c) og 2.3.1).  

AFGØRELSE 

9. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at Dansk Energis Vilkår for 
Serviceniveauet mellem netselskab og elleverandør af den 10. september 2015 
med de begrundelser og forbehold, der fremgår af vurderingsafsnittet, kan tages til 
efterretning, i medfør af elforsyningslovens § 73 b med undtagelse af følgende 
bestemmelser: 

− Afsnit 2.2.1, c) – tidsfrist: netselskabet afbryder uden ugrundet ophold (fysisk 
afbrydelse af målepunkt) 

− Afsnit 2.2.2, c) – tidsfrist: netselskabet afbryder uden ugrundet ophold 
(fjernkontrolleret målepunkt) 

− Afsnit 2.3.1 – frister for netselskabets gennemførelse af afbrydelse 

SAGSFREMSTILLING 

10. Dansk Energi anmeldte den 29. april 2015 ”Vilkår for serviceniveauet mellem 
netselskab og elleverandør – 1. del. vedr. afbrydelse og genåbning” (herefter ser-
vicevilkårene).  

11. Dansk Energi har den 29. juli 2015 genanmeldt 1. del af servicevilkårene på 
grund af mindre præciseringer. Den 11. september 2015 anmeldte Dansk Energi 2. 
del af servicevilkårene til SET. 

12. Disse servicevilkår er et bilag til ”Aftalen mellem Netselskab og Elleverandør 
om brug af Distributionsnettet” (standardaftalen), og vilkårene skal bruges ved 
overgangen til engrosmodellen. Vilkårene er udarbejdet i henhold til elforsynings-
lovens § 73 b, hvorefter branchen kan udarbejde standardiserede vejledninger om 
fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomheder-
nes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger.  

13. Ifølge Dansk Energi er formålet med de anmeldte servicevilkår at fastsætte 
mere detaljerede bestemmelser og procedurer på udvalgte områder, således at det 
bliver mere klart, hvordan serviceniveauet mellem netselskab og elhandelsvirk-
somhed skal være. 

14. Første halvdel af servicevilkårene handler om procedure for afbrydelse og 
genåbning. Denne procedure skal anvendes, når elleverandøren anmoder et netsel-
skab om at afbryde for en elforbruger på grund af leveranceophør, jf. elforsynings-
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lovens § 20 c. Anden del af servicevilkårene handler om ansvarsfordelingen ved 
forskellige typer af kundehenvendelser, herunder emner som driftsforstyrrelser, 
tekniske ændringer, kundeklager, målerundersøgelser, svarfrister og lignende.   

15. De anmeldte servicevilkår tager ifølge Dansk Energi udgangspunkt i de proce-
durer for afbrydelse og genåbning, som netselskaberne følger i dag. Der er dog 
ikke i dag helt ens procedurer for netselskaberne, da hvert netselskab har sin egen 
procedure for, hvor hurtigt der afbrydes, og hvordan elforbrugerne informeres. 
Tilsvarende har det enkelte netselskab sine egne retningslinjer for, hvordan for-
skellige situationer håndteres, f.eks. hvis der er børn alene hjemme på adressen i 
forbindelse med afbrydelse af elforsyningen. Ligeledes har hvert netselskab fastsat 
en procedure for involvering af politi og kommune, når der findes dyrehold på 
ejendommen, eller hvis det er nødvendigt med kontakt til det sociale system. Disse 
procedurer er fastlagt i overensstemmelse med den enkelte politikreds eller kom-
mune indenfor netselskabets geografiske forsyningsområde. Servicevilkårene ens-
retter de procedurer, som findes i hver enkelt kommune eller politikreds, således at 
procedurerne bliver ens på landsplan. Dette vil gøre det nemmere for elleverandø-
rerne at informere elforbrugerne korrekt og i øvrigt håndtere afbrydelse eller gen-
åbning, når der er ensartede procedurer rundt i landet.   

16. Når engrosmodellen træder i kraft, overtager elleverandørerne kundekontak-
ten, herunder også i forbindelse med afbrydelse af elforsyningen. I servicevilkåre-
ne er det som udgangspunkt elleverandøren, der står for al kontakt til kunderne og 
for forhold, der har med betaling at gøre, herunder forhold som skal håndteres for, 
at afbrydelsen kan foretages. Det er således elleverandøren, som varetager kontak-
ten til kunder, kommuner, politi og foged, da disse forhold har med betaling at 
gøre, ligesom disse forhold har betydning for, hvor hurtigt elleverandøren kan få 
afbrudt forsyningen til en elforbruger. Netselskabets ansvar er at sørge for, at for-
syningen bliver afbrudt. Samtidig har netselskabet desuden ansvar for at give elle-
verandøren besked, hvis netselskabet får kendskab til sociale forhold eller dyre-
hold, hvor kommune eller politi skal involveres. 

17. Proceduren for afbrydelse og genåbning har efter udarbejdelse været i intern 
branchehøring blandt alle netselskaber og elleverandører, som er medlemmer af 
Dansk Energi. Dansk Energi har oplyst, at denne høring repræsenterer hovedpar-
ten af de aktive elleverandører i Danmark. Dette skyldes, at 5 ud af de 7 elleveran-
dører, der er medlem af De Frie Energiselskaber, også er medlem af Dansk Energi, 
og har været involveret i udarbejdelse af servicevilkårene, inklusiv høring. Det er 
dog ikke alle elleverandører, der har været involveret i høringen. Dansk Energi har 
med servicevilkårene forsøgt at ramme et kompromis, der søger at stille elforbru-
gere, elleverandører og netselskaber rimeligt. 

ANMELDELSEN OG INDHOLDET AF SERVICEVILKÅR 
18. Anmeldelsen af 29. april 2015 med efterfølgende præcisering af den 29. juli 
2015 vedrører ”Vilkår for serviceniveauet mellem netselskab og elleverandør – 
afbrydelse og genåbning”. Dansk Energi har den 11. september 2015 anmeldt an-
den del af servicevilkårene, som primært omhandler kundehenvendelser. Nedenfor 
gennemgås kort de enkelte elementer heri. 
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Aftalens afsnit 1 – Generelle bestemmelser (indledning, inddeling, definitioner, 
ikrafttræden og ændring) 
19. Disse servicevilkår er et supplement til standardaftalens bestemmelser. Formå-
let med servicevilkårene er på udvalgte områder at fastsætte mere detaljeret be-
stemmelser og procedurer, som fastsætter serviceniveauet mellem netselskab og 
elleverandør, herunder fastsættelse af mere præcise tidsfrister, arbejds- og ansvars-
fordelingen mellem netselskab og elleverandør mv.  

20. Ved uoverensstemmelser mellem teksten i standardaftalen og teksten i ser-
vicevilkårene, vil teksten i standardaftalen gå forud for teksten i servicevilkårene.  

Aftalens afsnit 2 – Afbrydelse af elforsyningen på en Elleverandørs anmodning 
21. Afsnit 2.1. beskriver generelt reglerne om afbrydelse. Netselskabet skal afbry-
de på elleverandørens anmodning, og det er elleverandørens ansvar, at elleverand-
øren er berettiget til at anmode om afbrydelse efter lovgivningens regler herom.  

22. Afsnit 2.2. beskriver selve proceduren for afbrydelse. Der skelnes her mellem 
afbrydelse fysisk på adressen og afbrydelse foretaget ved fjernkontrol. I begge 
tilfælde skal elleverandøren opsige sin aftale med kunden og varsle kunden om 
den forestående afbrydelse.  

23. Hvis afbrydelsen foretages via fjernkontrol skal kunden tydeligt gøres op-
mærksom på, at afbrydelsen foretages via fjernkontrol fra netselskabets kontrol-
center og uden besøg på kundens adresse. Kunden skal tydeligt meddeles, at det er 
kundens ansvar at sikre, at der bliver taget vare på børn, dyr og andre, der ikke kan 
tage vare på sig selv. 

24. Både ved fysisk afbrydelse og afbrydelse via fjernkontrol skal kunden kontakte 
elleverandøren, hvis kunden har spørgsmål til afbrydelsen.  

25. Kommunikation mellem elleverandøren og netselskabet foregår gennem data-
hubben. Netselskabet skal derfor kontrollere, om anmodningen om afbrydelse er 
annulleret i datahubben frem til kl. 8 på den dag, hvor afbrydelsen skal foretages, 
ligesom netselskabet underretter elleverandøren om, at afbrydelsen er foretaget via 
datahubben. Hvis netselskabet ikke har afbrudt et forbrugssted på grund af særlige 
forhold, meddeles dette ligeledes til elleverandøren via datahubben. 

26. Afsnit 2.2.3 vedrører afbrydelse af timeafregnede målepunkter, der som oftest 
vil være erhvervsdrivende storforbrugere. For at minimere risikoen for et økono-
misk ansvar bør der ifølge servicevilkårene være øget fokus på, at varsling af kun-
den er sket korrekt, inden en afbrydelse foretages. Dette skyldes, at en uvarslet 
afbrydelse i uheldige situationer kan medføre skade på produktionsanlæg.  

27. Afsnit 2.2.4 handler om afbrydelse på foranledning af netselskabet. Dette kan 
være aktuelt i situationer, hvor afbrydelse bliver foretaget i overensstemmelse med 
netselskabets tilslutningsbestemmelser eller som følge af misligholdelse af tilslut-
ningsbestemmelserne, sikkerhedsmæssige eller andre tekniske forhold samt ved 
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misbrug af distributionsnettet. Det er i disse situationer netselskabet, som er an-
svarlig for, at netselskabet er berettiget til at foretage afbrydelsen. 

Afsnit 2.3 gennemførelse af afbrydelse 
28. Dette afsnit handler om netselskabets frister for gennemførelse af afbrydelse 
(afsnit 2.3.1), dage hvor netselskabet ikke afbryder (afsnit 2.3.2), særlige forhold 
som indebærer, at netselskabet ikke afbryder (afsnit 2.3.3), elleverandørens under-
retningsforpligtelser (afsnit 2.3.4), kontakt til elleverandøren m.m. (afsnit 2.3.5) og 
fogedrettens bistand til gennemførelse af afbrydelse (afsnit 2.3.6). 

29. Fristerne for afbrydelse er: 

− 8 arbejdsdage fra den ønskede skæringsdato ved almindelig afbrydelse ved 
fysisk besøg på kundens adresse  

− 5 arbejdsdage fra den ønskede skæringsdato ved fjernafbrydelse, som foreta-
ges uden fysisk besøg på kundens adresse  

− For et timeafregnet målepunkt gennemfører netselskabet afbrydelsen på den 
ønskede skæringsdato og senest arbejdsdagen derefter.  
 

30. Sekretariatet har afholdt et møde med Dansk Energi for at få uddybet baggrun-
den for de fastsatte tidsfrister for netselskabernes afbrydelse af målepunkter. 
Dansk Energi har indhentet oplysninger fra fire store netselskaber, som samlet har 
cirka 1,8 millioner målepunkter. Disse fire netselskaber har samlet årligt mellem 
41.000 og 43.000 lukkekørsler. Netselskaberne har udtrykt bekymring for, at tids-
fristerne for netselskabets afbrydelse af et målepunkt bliver reduceret. Netselsk-
aberne antager, at anmodninger om lukning fra elleverandørerne ikke vil blive 
jævnt fordelt over måneden, da elleverandørerne skal gennemføre et rykkerforløb 
over for kunden, inden elleverandøren anmoder netselskabet om lukning af måle-
punktet. Anmodningerne om lukning vil efter denne antagelse medføre, at der vil 
opstå spidsbelastningsperioder, hvor der skal lukkes mange målepunkter indenfor 
en kort periode. Antageligvis vil netselskabet modtage anmodningerne i løbet af 1-
3 arbejdsdage i starten af måneden. Dette vil medføre, at netselskaberne skal an-
sætte yderligere personale for at kunne imødekomme elleverandørernes anmod-
ning om forsyningsafbrydelse af et målepunkt, hvilket vil resultere i, at lukkegeby-
ret vil stige.  

31. I forhold til fjernaflæste målere har Dansk Energi oplyst, at nogle netselskaber 
i dag bruger eksempelvis 20 minutter per sag for at tjekke, om der er særlige for-
hold på målepunktet, f.eks. sociale hensyn, dyrehold eller lignende, som netselsk-
abet skal reagere på inden, at der kan foretages afbrydelse af målepunktet via 
fjernkontrol. Der kan endvidere forekomme tilfælde, hvor netselskabet ikke kan 
kommunikere med den fjernaflæste måler, hvis der skal afbrydes per fjernkontrol. 
Dansk Energi finder derfor, at det er væsentligt, at der i den fastsatte tidsfrist er 
rum til, at netselskabet kan afbryde måleren fysisk, hvis det ikke lykkedes via 
fjernkontrol.      

32. Netselskabet afbryder ikke husholdningskunder fredag, lørdag og søndag, hel-
ligdage og dagen før en helligdag, den 4. juni, 5. juni, 23. december samt dagene 
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mellem jul og nytår. Drejer det sig om erhvervskunder, afbryder netselskabet ikke 
lørdag, søndag, helligdage, 5. juni samt dagene mellem jul og nytår. Dog afbrydes 
timeafregnede erhvervskunder med forbrug over 100.000 kWh årligt også mellem 
jul og nytår. 

33. Netselskabet afbryder ikke, hvis der er kendskab til særlige forhold, eller hvis 
netselskabet bliver opmærksom på en af følgende forhold: 

− Netselskabet kan ikke få fysisk adgang til målepunktet 
− Kunden udviser truende adfærd 
− Børn under 15 år er alene hjemme på ejendommen med målepunktet 
− Mindreårige børn bor på adressen, og netselskabet får kendskab til, at en af-

brydelse af elforsyningen konkret vil medføre, at børnene vil komme til at le-
ve under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, jf. underret-
ningspligten i § 154 i lov om social service 

− Husdyrhold findes på ejendommen og en afbrydelse af elforsyningen vurderes 
at medføre, at dyrene behandles uforsvarligt, jf. dyreværnslovens § 21 

− Kunden virker senil eller udviser på anden vis en hjælpeløs adfærd 
− Ejendommen er forladt, og der er frost eller udsigt til frost, som vurderes at 

kunne give skader på ejendommen 
− Netselskabet kan ikke nå de planlagte afbrydelser som følge af helt særlige 

vejrlig, fx voldsom sne, frost mv. eller Force Majeure. 
 
De enkelte punkter vil blive gennemgået i vurderingsafsnittet. 
 
34. Elleverandøren har en underretningspligt over for myndighederne, hvis elleve-
randøren er eller bliver bekendt med, at der er særlige forhold på forbrugsstedet. 
Elleverandøren orienterer netselskabet om disse forhold. 

35. Netselskabet skal ikke indgå i drøftelser af, om afbrydelse af målepunktet er 
berettiget, herunder hvis kunden gør indsigelser mod afbrydelsen, ligesom  nets-
elskabet ikke må tage imod kontant betaling hos kunden i forbindelse med lukke-
besøget. 

36. Det er elleverandøren, som rekvirerer fogeden, hvis netselskabet har været på 
forgæves lukkebesøg på adressen. Der er ligeledes elleverandøren, som afholder 
udgifterne i forbindelse med fogedens inddragelse og afbrydelse af et målepunkt.  

Afsnit 3 – Genåbning af elforsyningen på en elleverandørs anmodning 
37. Elleverandøren kan anmode netselskabet om at få elforsyningen til et afbrudt 
forbrugssted genåbnet, jf. standardaftalens punkt 10.5. Netselskabet skal genåbne 
forbrugsstedet på elleverandørens anmodning.  

Afsnit 3.2.- Proces for genåbning 
38. Kommunikationen omkring genåbning skal ske via datahubben i henhold til 
Energinet.dk’s markedsforskrifter. Det er elleverandøren, der afholder udgifterne 
til genåbningen.  
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39. Hvis besked om fysisk genåbning er modtaget via datahubben senest kl. 11 i 
perioden mandag til fredag sker genåbning samme dag. Ved fjernåbning er fristen 
for besked om genåbning via datahubben mandag til fredag senest kl. 14:00. Der 
kan desuden være mulighed for at få foretaget genåbning uden for normal arbejds-
tid, hvis det enkelte netselskab tilbyder denne service.  

Afsnit 3.3. – Gennemførelse af genåbning 
40. Hvis netselskabet eller elleverandøren bliver opmærksom på, at der uberettiget 
er blevet afbrudt for en kunde, skal parterne gøre hinanden opmærksom på dette 
via telefon. Begge parter skal bidrage til at få rettet fejlen med det samme. Nets-
elskabet genåbner for målepunktet til den fejlagtigt afbrudte kunde uden ugrundet 
ophold samme dag.  

Afsnit 3.4 – Betaling for genåbning 
41. Såfremt genåbning sker på elleverandørens foranledning, afholder elleverand-
øren omkostningerne ved genåbningen i henhold til netselskabets gebyrer, jf. stan-
dardaftalens punkt. 14.5. Gebyrets størrelse afhænger af, om genåbning sker fysisk 
på adressen eller via fjernkontrol. 

Afsnit 3.5 - Kontaktoplysninger 
42. Begge parter – elleverandør og netselskab – har pligt til at sørge for, at Energi-
net.dk’s aktørstamdataregister er opdateret med relevante kontaktoplysninger i 
form af email-adresser og telefonnumre.  

Afsnit 4 – Kundehenvendelser 
43. Udgangspunktet er, at elleverandøren modtager og behandler alle henvendelser 
fra kunden, jf. standardaftalens punkt 12. Netselskabet har dog fortsat ansvaret for 
nettekniske forhold, og kunden kan kontakte netselskabet direkte, når det vedrører 
nettekniske forhold. Ved alle typer af henvendelser er elleverandøren forpligtet til 
at forestå en indledende visitering over for egne kunder, herunder at visitere kun-
den videre til netselskabet, hvis det drejer sig om nettekniske, herunder målerrela-
terede forhold. 

Afsnit 5 – Kundeklager 
44. Elleverandøren modtager og behandler som udgangspunkt alle klager fra kun-
den vedrørende det løbende aftaleforhold. For at elleverandøren kan levere klage-
behandling af god standard, er det nødvendigt, at netselskabet i fornødent omfang 
medvirker til elleverandørens klagebehandling. Elleverandøren kan derfor anmode 
netselskabet om en udtalelse i forbindelse med en klagesag. Udtalelsen skal frem-
stå i en form, så udtalelsen umiddelbart kan sendes videre til kunden.  

45. Derudover fastsætter servicevilkårene i dette kapitel tidsfrister for, hvornår 
netselskabet skal besvare elleverandørens anmodninger i flere forskellige givne 
situationer. Udgangspunktet er, at netselskabet bestræber sig på at besvare elleve-
randørens henvendelser hurtigst muligt. Der er dog angivet tidsfrister for, hvornår 
netselskabet eksempelvis skal udarbejde en udtalelse, hvor fristen er på 10 dage fra 
modtagelse af anmodningen. 
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Afsnit 6 – Forespørgsler gennem datahubben 
46. Dette afsnit indeholder en samlet overordnet beskrivelse af de forskellige pro-
cesser i praksis, som kræver henholdsvis netselskabets, elleverandørens eller en 
elinstallatørvirksomheds involvering.  

Afsnit 7 – Håndtering af tyveri af elektricitet 
47. Her beskriver servicevilkårene de situationer, hvor der sker et uberettiget for-
brug af elektricitet. Det vil sige forbrug, der typisk ikke er registreret på en måler, 
og/eller hvor der ikke er en elleverandør tilknyttet det pågældende forbrug. 

48. Udgangspunktet i servicevilkårene er, at tyveri af elektricitet er et forhold di-
rekte mellem netselskab og kunde, som håndteres efter dansk rets almindelige 
regler om erstatning, herunder erstatning for netselskabets tab opgjort som et net-
tab.  

49. Såfremt kunden erkender det omhandlede forbrug og betalingsforpligtelse, og 
kunden har en elleverandør på målepunktet, kan forbruget håndteres som en kor-
rektion af måledata. 

LOVGRUNDLAG 

50. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser, der har 
betydning og relevans ved bedømmelsen af de anmeldte servicevilkår i det følgen-
de, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgan-
gen foretages med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at lovbestemmelser 
citeres før bekendtgørelser. 

51. Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 om 
elforsyning, som senest er ændret ved bl.a. lov nr. 633 af den 16. juni 2014 og lov 
nr. 577 af den 4. maj 2015): 

Elforsyningslovens § 6 b om elforbrugerens stilling1 
§ 6 b. En elhandelsvirksomhed, som tilbyder levering af elektricitet til husholdningsforbrugere, 
skal på anmodning om levering og mod betaling levere ethvert elprodukt til husholdningsforbruge-
re inden for det eller de netområder, hvor elhandelsvirksomheden tilbyder elprodukter, jf. dog stk. 
2, 3 og 6. 
 Stk. 2. Prisen på i øvrigt identiske elprodukter kan variere inden for et netområde, hvis netvirk-
somheden som følge af tidsbegrænsede forsøg med geografisk differentierede tariffer i henhold 
til § 73, stk. 1, 2. pkt., eller sammenlægning af netområder har geografisk differentierede tariffer 
inden for området. 
 Stk. 3. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed 
hos en husholdningsforbruger, kan en elhandelsvirksomhed stille krav til forbrugeren om sikker-
hedsstillelse som vilkår for at indgå en leveringsaftale eller for fortsat levering. Sikkerhedens stør-
relse må ikke overskride elhandelsvirksomhedens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgø-
re 5 måneders betaling. Elhandelsvirksomheden kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leve-
ringen påbegyndes eller fortsættes. 
 Stk. 4. En elhandelsvirksomhed kan ikke hæve aftalen om levering af elektricitet til en hushold-
ningsforbruger eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen på grund af manglende betaling for al-
lerede afholdt forbrug. 

 
1 Bestemmelserne i §§ 6 b – 6 d træder i kraft 1. april 2016.  
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 Stk. 5. Elhandelsvirksomheden kan efter varsel hæve aftalen om levering af elektricitet til en 
husholdningsforbruger, såfremt elhandelsvirksomheden har stillet krav om sikkerhedsstillelse ef-
ter stk. 3 og sikkerheden ikke er stillet inden for en af virksomheden fastsat frist. Leveringsaftalen 
kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling. 
 Stk. 6. En husholdningsforbruger kan ikke kræve levering efter stk. 1 fra en elhandelsvirksom-
hed, der i medfør af stk. 5 har hævet sin aftale med husholdningsforbrugeren, før husholdnings-
forbrugeren har betalt det beløb, som husholdningsforbrugeren skylder for levering af elektricitet. 
 Stk. 7. Elhandelsvirksomheden kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til husholdningsfor-
brugeren, når en aftale ophæves efter stk. 5. Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis hushold-
ningsforbrugeren modtager levering fra en anden elhandelsvirksomhed. 
 Stk. 8. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen, jf. stk. 7, afholdes af husholdnings-
forbrugeren. 
 Stk. 9. En elhandelsvirksomheds afvisning af at påtage sig leveringspligt over for en hushold-
ningsforbruger kan indbringes for det private ankenævn på energiområdet, der er godkendt i 
medfør af kapitel 2 i lov om forbrugerklager. 
 Stk. 10. Energitilsynet fører tilsyn med elhandelsvirksomheders overholdelse af leveringspligten 
efter stk. 1-8. 
 Stk. 11. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om forhold omfattet 
af stk. 3, 5 og 7, herunder sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling. 
 

 
Elforsyningslovens § 20 om netvirksomhedens opgaver: 

§ 20. Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af elek-
tricitet med tilhørende ydelser, herunder 
1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent omfang, 
2) tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, 
3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til transport af elektricitet i elfor-
syningsnettet og 
4) måle levering og aftag af elektricitet i nettet. 
[…] 
 

Elforsyningslovens § 20 c2 om krav til kollektiv elforsyningsvirksomhed: 
§ 20 c. En netvirksomhed skal uden ugrundet ophold efterkomme en anmodning fra elhandels-
virksomheden til et aftagenummer om afbrydelse af elforsyningen til aftagenummeret. Når afbry-
delsen er gennemført, skal netvirksomheden oplyse elhandelsvirksomheden herom. 
 Stk. 2. Elhandelsvirksomhederne indberetter en gang årligt alle tilfælde af gennemførte elforsy-
ningsafbrydelser og begrundelserne herfor i anonymiseret form til Energitilsynet i medfør af regler 
fastsat i henhold til § 82 c, stk. 2. 

 
Lovbemærkninger til elforsyningslovens § 20 c: 

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i § 20 c, som skal regulere forholdene omkring 
afbrydelser af elforsyningen. 
  
Den foreslåede bestemmelse har bl.a. nær sammenhæng med den foreslåede bestemmelse i § 6 
b, stk. 7, jf. lovforslagets § 1, nr. 8, hvorefter elhandelsvirksomheden under visse omstændighe-
der kan foranstalte afbrydelse af forsyningen hos en husholdningsforbruger. Desuden vil elhan-
delsvirksomheder kunne anmode om afbrydelse af elforsyningen til elforbrugere, som ikke er 
husholdningsforbrugere, når aftalen hæves, eksempelvis fordi elforbrugeren misligholder aftalen. 
  
Forslaget til stk. 1, 1. pkt., regulerer forholdet mellem elhandelsvirksomheden og netvirksomhe-
den. Bestemmelsen indebærer, at netvirksomheder uden ugrundet ophold skal efterkomme en 
anmodning om afbrydelse af elforsyningen til en elforbruger. Netvirksomheden har således pligt 
til at afbryde elforsyningen, hvis en elhandelsvirksomhed har krav herpå og anmoder om det. 
Hvor hurtigt en afbrydelse af forsyningen vil kunne finde sted, vil bl.a. være afhængig af, om der i 
netområdet er opsat fjernafbrydelige målere, eller om måleren kun kan afbrydes manuelt. Elhan-
delsvirksomheden betaler netvirksomheden for forbruget af netydelser ved et aftagenummer efter 
§§ 72 b, stk. 1 og 72 d, stk. 1 i lov om elforsyning, indtil afbrydelsen er gennemført. 

 
2 Bestemmelsen i § 20 c træder i kraft 1. april 2016 
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Netvirksomheden skal fortsat iagttage andre regler om forsyningsafbrydelser, herunder § 154 i 
lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013, der kræver underret-
ning af kommunen, hvis man får kendskab til, at et barn lever under forhold, der bringer barnets 
sundhed eller udvikling i fare, og Fødevareministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11101 af 30. juni 
1993 om meddelelse til politiet ved husdyrhold på ejendommen. Det vurderes i denne forbindel-
se, at det er netvirksomheden, der er bedst egnet til at vurdere disse forhold, fordi virksomheden 
kender til de lokale forhold der, hvor kunden befinder sig. Det bemærkes, at det i øvrigt er hensig-
ten, at der ved bekendtgørelse med hjemmel i den gældende § 6 a i lov om elforsyning vil blive 
fastsat, at den forbruger, der har indgået aftale om forsyning via det aftagenummer, der skal af-
brydes, skal underrettes om en elhandelsvirksomheds anmodning til en netvirksomhed om afbry-
delse. Det er hensigten, at dette vil skulle gælde i forhold til alle elforbrugere, ikke kun hushold-
ningsforbrugere. Der henvises i øvrigt til de specielle bemærkninger til § 6 b, stk. 11, for så vidt 
angår hensigten med at vedtage regler på bekendtgørelsesniveau om varsling af forsyningsaf-
brydelser i forhold til husholdningsforbrugere efter den foreslåede § 6 b, stk. 7. 
  
Forslaget til stk. 1, 2. pkt., indebærer, at netvirksomheden skal oplyse elhandelsvirksomheden 
herom, når afbrydelsen er gennemført. Hensynet bag bestemmelsen er, at der kan forekomme til-
fælde, hvor det ikke vil være muligt at gennemføre en afbrydelse af elforsyningen, eksempelvis 
fordi børn eller dyr derved vil lide overlast. Det er nødvendigt for elhandelsvirksomheden at vide, 
om dette er tilfældet af hensyn til, idet elhandelsvirksomheden skal betale elafgifter og tariffer for 
elforbruget, indtil afbrydelsen er gennemført, ligesom elhandelsvirksomheden har krav på at vide, 
om virksomheden fortsat leverer elektricitet til den relevante elforbruger. Desuden er det nødven-
digt for elhandelsvirksomheden at modtage denne oplysning for at opfylde sin pligt til at informere 
Energitilsynet om gennemførte forsyningsafbrydelser efter stk. 2, jf. bemærkningerne hertil ne-
denfor. 
  
Det forudsættes, at videregivelse af oplysningerne kan ske inden for rammerne af persondatalo-
vens § 8, idet de nævnte hensyn til private og offentlige interesser klart vurderes at overstige 
hensynet til elforbrugerens interesse i hemmeligholdelse af oplysningerne. 
 

Elforsyningslovens § 223 om netvirksomhedens forpligtelser: 
§ 22, stk. 1  
En netvirksomhed skal 
1) opretholde den tekniske kvalitet i nettet, 
2) måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net, 
3) varetage opgaver vedrørende miljøvenlig elproduktion ifølge bestemmelserne i kapitel 9 og lov 
om fremme af vedvarende energi og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser, 
4) kortlægge det samlede elforbrug i forsyningsområdet og offentliggøre data fra kortlægningen 
eller på begæring stille sådanne data til rådighed, 
5) sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser i overensstemmelse med regler fastsat 
efter stk. 4, 
6) give rådgivning og information om elsikkerhedsmæssige spørgsmål til forbrugerne, elinstallatø-
rer og andre elfagfolk samt bistå Sikkerhedsstyrelsen med gennemførelse af tilsyn og undersø-
gelse af stærkstrømsanlæg, 
7) anvende gennemsigtige, ikkediskriminerende, markedsbaserede metoder ved anskaffelsen af 
den energi, den anvender til at udføre sit hverv, og 
8) i forbindelse med planlægning af udbygning af nettet overveje, om foranstaltninger til energief-
fektivitet gennem efterspørgselsstyring eller decentraliseret produktion kan erstatte behovet for at 
udvide kapaciteten. 

 
Elforsyningslovens § 72 a4 om elhandelsvirksomhedens opgaver som indsat ved 
lov nr. 577 af 4. maj 2015 (Justering og udskydelse af engrosmodellen og udsky-
delse af leveringspligten) 

 
3 Bestemmelserne i § 22, stk. 1, § 22, stk. 3 og § 22, stk. 4, træder i kraft 1. april 2016  

4 Bestemmelsen i §§ 72 a træder i kraft 1. april 2016. 
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§ 72 a. En elhandelsvirksomhed skal være registreret som bruger af datahubben i henhold til vil-
kår fastsat af Energinet.dk i medfør af § 31, stk. 2, for at kunne varetage sine opgaver efter stk. 2-
5, § 8, stk. 5, og §§ 72 b-72 d. 
 Stk. 2. Elhandelsvirksomheden skal udføre informationsaktiviteter for at sikre gennemsigtighed 
om markedsforholdene for alle forbrugergrupper, herunder informere om husholdningsforbruger-
nes rettigheder i henhold til leveringspligten efter § 6 b. 
 Stk. 3. Elhandelsvirksomheden skal give den enkelte forbruger informationer om elforbruget og 
udviklingen i dette. For fjernaflæste aftagenumre skal oplysninger om faktisk målt forbrug og fak-
turering i medfør heraf som minimum fremsendes til elforbrugeren fire gange om året og senest 2 
måneder efter udgangen af en 3-månedersperiode. 
 Stk. 4. Elhandelsvirksomheden skal behandle klager fra forbrugere og sikre en døgnservice, der 
formidler kontakt til den relevante netvirksomhed og Energinet.dk om nettekniske forhold. 
 Stk. 5. Elhandelsvirksomheden skal sikre, at der til enhver tid findes relevante og korrekte oplys-
ninger om alle virksomhedens produkter, herunder priser og vilkår, på virksomhedens hjemme-
side. Elhandelsvirksomheden skal tillige indberette disse oplysninger til den i § 82 b nævnte pris-
portal, så længe prisportalen drives under Energitilsynets ansvar. 
 Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan meddele påbud til en elhandelsvirksomhed, 
der groft eller gentagne gange misligholder forpligtelserne nævnt i stk. 2-5. Ved manglende opfyl-
delse af et påbud kan klima-, energi- og bygningsministeren fratage elhandelsvirksomheden ret-
ten til at være registreret i datahubben. Fratages elhandelsvirksomheden retten til at være regi-
streret i datahubben, overføres elhandelsvirksomhedens aftagenumre uden forsinkelse af Ener-
ginet.dk til andre elhandelsvirksomheder efter § 72 e. Elhandelsvirksomheden kan registreres på 
ny, hvis den på et senere tidspunkt kan godtgøre, at den opfylder kravene i stk. 2-5. 
 Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministerens afgørelse efter stk. 6, 2. pkt., kan af den virksom-
hed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal frem-
sættes over for klima-, energi- og bygningsministeren, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt 
virksomheden. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Klima-, energi- og bygningsministe-
ren anlægger sag mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige 
sager. Domstolsprøvelsen har ikke opsættende virkning. 
 Stk. 8. Energitilsynet fører tilsyn med elhandelsvirksomhedernes overholdelse af stk. 5. Overhol-
der en elhandelsvirksomhed ikke stk. 5, kan Energitilsynet meddele pålæg om omgående berigti-
gelse af forholdet. Misligholder elhandelsvirksomheden groft eller gentagne gange sine forpligtel-
ser efter stk. 5, orienterer Energitilsynet klima-, energi-, og bygningsministeren herom. 
 Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelsen af 
bestemmelserne i stk. 2-5. 

 
Uddrag af lovbemærkningerne til § 72 a: 

Den foreslåede affattelse af elforsyningslovens § 72 a indebærer i forhold til affattelsen af den 
samme bestemmelse i § 1, nr. 44, i lov nr. 633 af 16. juni 2014, at de dér vedtagne bestemmelser 
i § 72 a, stk. 2 og 3, om at elhandelsvirksomhederne skal være registreret hos told- og skattefor-
valtningen og være medlemmer af en kollektiv garanti- eller forsikringsordning for sikkerhed for 
afgiftsbetalinger til told- og skatteforvaltningen, udgår. Baggrunden herfor er, at elhandelsvirk-
somhederne ikke skal være ansvarlige for indbetaling af elafgifterne til told- og skatteforvaltnin-
gen, idet denne opgave overføres til netvirksomhederne. Dermed er der heller ikke brug for, at 
elhandelsvirksomhederne har en garanti- eller forsikringsordning for elafgifterne. 
Desuden foreslås tilføjet en bestemmelse i stk. 6 om, at hvis en elhandelsvirksomhed mister ret-
ten til at være registreret i datahubben, skal virksomhedens elkunder fordeles til andre elhandels-
virksomheder efter fordelingsordningen i § 72 e. Ligeledes foreslås tilføjet en bestemmelse i stk. 
8 om, at Energitilsynet skal gøre klima-, energi- og bygningsministeren opmærksom på det, hvis 
en virksomhed groft eller gentagne gange misligholder sin forpligtelse til at sikre, at der til enhver 
tid er korrekte oplysninger om virksomhedernes produkter på virksomhedens hjemmeside og at 
disse oplysninger indmeldes til elprisportalen. 
Den foreslåede affattelse af § 72 a indebærer ikke yderligere indholdsmæssige ændringer i for-
hold til den vedtagne bestemmelse i § 1, nr. 44, i lov nr. 633 af 16. juni 2014. 
Med affattelsen af bestemmelsen i § 72 a, stk. 1, foreslås det, at en elhandelsvirksomhed skal 
være registreret som bruger datahubben i henhold til vilkår fastsat af Energinet.dk i medfør af § 
31, stk. 2 for at kunne varetage sine opgaver. 
[…] 
Manglende registrering i datahubben vil udelukke elhandelsvirksomheden fra at kunne fortsætte 
sit virke. Elhandelsvirksomhedens aftagenumre vil umiddelbart skulle overflyttes til andre elhan-
delsvirksomheder, jf. forslag til § 72 d, stk. 4. 
[…] 
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Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 2 skal elhandelsvirksomhederne udføre informati-
onsaktiviteter for at sikre gennemsigtighed om markedsforholdene for alle forbrugergrupper. El-
handelsvirksomhederne skal herunder informere om husholdningsforbrugernes rettigheder efter 
leveringspligten. Efter gældende ret, jf. § 22, stk. 1, nr. 5, varetager netvirksomhederne denne 
opgave. Efter engrosmodellen og leveringspligtens indførelse bliver det elhandelsvirksomheder-
nes ansvar at sikre gennemsigtigheden om markedsforholdene, da elhandelsvirksomhederne vil 
skulle varetage den samlede kundekontakt. Hermed får elhandelsvirksomhederne ansvar for at 
sikre, at forbrugerne i tilstrækkelig grad oplyses om engrosmodellen og leveringspligtens indfø-
relse samt andre væsentlige markedsændringer, der får betydning for forbrugerne. 
[…] 
Med den foreslåede affattelse af stk. 3, 1. pkt., sikres det, at forpligtelsen til at informere forbru-
gerne om deres elforbrug overgår til elhandelsvirksomhederne. Efter gældende regler er det net-
virksomhedernes forpligtelse, men denne overføres til elhandelsvirksomhederne efter engrosmo-
dellens indførelse. 
[…] 
Elhandelsvirksomhederne vil herefter skulle sørge for, at alle forbrugere, der er tilsluttet det kol-
lektive net, sikres forståelig og fyldestgørende information om udviklingen i deres elforbrug over 
en årrække. 
[…] 
Med den foreslåede nyaffattelse af stk. 3, 2. pkt., suppleres elhandelsvirksomhedernes informati-
onsforpligtelse med et krav om, at fjernaflæste elforbrugere som minimum 4 gange om året og 
senest 2 måneder efter udgangen af en 3-måneders periode skal have adgang til oplysninger om 
det faktisk målte forbrug i den pågældende periode samt den fakturering, som dette forbrug vil 
medføre. Der er ikke tale om en pligt til at fakturere forbrugerne 4 gange årligt på baggrund af det 
målte forbrug, men alene en pligt til at orientere forbrugerne om, hvilket faktureringsgrundlag, der 
hører til det målte forbrug. Det forudsættes, at elhandelsvirksomheden udtrykkeligt har gjort elfor-
brugeren bekendt med, hvordan og hvornår disse oplysninger løbende vil være tilgængelige for 
elforbrugeren. Dette kan eksempelvis ske i kontrakten. 
[…] 
Med den foreslåede affattelse af stk. 4 foreslås det, at elhandelsvirksomhederne skal behandle 
klager fra forbrugere og sikre en døgnservice, der formidler kontakt til den relevante netvirksom-
hed eller Energinet.dk vedrørende nettekniske problemer. Med engrosmodellen vil forbrugerne 
alene have aftale med elhandelsvirksomhederne om det daglige forbrug af leveret el. Alle hen-
vendelser fra en forbruger vedrørende elforbrug og leveringsforhold i øvrigt vil derfor skulle gå til 
den elhandelsvirksomhed, som forbrugeren har indgået aftale med. I den forbindelse pålægges 
elhandelsvirksomhederne at behandle elforbrugernes klager over forhold, der vedrører kontrakten 
mellem elhandelsvirksomheden og forbrugeren. Med indførelse af engrosmodellen er elhandels-
virksomhederne de direkte købere af netydelserne og dermed ansvarlige for, at netydelserne 
fungerer optimalt i forhold til forbrugerne. For at sikre, at forbrugerne ikke oplever forringelser i 
forsyningssikkerheden, hvis der opstår tekniske problemer i elforsyningen, vil det derfor være el-
handelsvirksomhedernes forpligtelse at sørge for hurtig kontakt til den netvirksomhed, der vare-
tager netdriften i forbrugerens område. Hvis det er åbenbart, at problemet vedrører transmissi-
onsnettet vil henvendelsen skulle formidles til ejeren af dette net. 
For at sikre en effektiv og hurtig reaktion på anmeldelser af tekniske problemer pålægges elhan-
delsvirksomhederne at sikre en døgnbemandet servicefunktion, som umiddelbart kan viderestille 
forbrugere, der henvender sig om tekniske problemer med elforsyningen eller måleren, til den re-
levante netvirksomhed eller Energinet.dk. 
Omkostningerne til en døgnbemandet service vil kunne reduceres, i det omfang virksomhederne 
etablerer en fælles servicecentral, der kan varetage omstillingen til netvirksomhederne og Ener-
ginet.dk ud fra forbrugerens adresse eller aftagenummer i forhold til, hvis hver elhandelsvirksom-
hed skal have en servicecentral. 
[…] 
Med det foreslåede stk. 6 får klima- energi- og bygningsministeren hjemmel til at udstede påbud 
til en elhandelsvirksomhed, der groft eller gentagne gange misligholder de forpligtelser, der er 
nævnt i stk. 2-5. 
[…] 
Ved manglende opfyldelse af et påbud vil klima-, energi- og bygningsministeren kunne fratage en 
elhandelsvirksomhed dens ret til at være registreret i datahubben. Hvis klima-, energi- og byg-
ningsministeren fratager en elhandelsvirksomhed dens ret til at være registreret som bruger af 
datahubben, vil det ikke længere være muligt for elhandelsvirksom-heden at drive elproduktions-
virksomhed. 
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Elforsyningslovens § 73 om de kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsæt-
telse af deres ydelser: 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 
skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de en-
kelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af el-
nettet og til forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk af-
grænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 
Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af 
elnettet. 

 
Elforsyningslovens § 73 a om metodegodkendelse af priser og betingelser: 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de 
kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsy-
net. 
Stk.2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begrænset 
tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte 
vilkår for godkendelsen af sådanne metoder. 
Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, 
der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer.  

 
 

Elforsyningslovens § 73 b om branchevejledninger og tilsyn med disse: 
§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsæt-
telse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Energitilsy-
net fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. 

 
Lovbemærkninger til § 73 b: 

Der foreslås indsat en ny § 73 b i elforsyningsloven, således at det præciseres, at Energitilsynet 
har hjemmel til at føre tilsyn med energibrancheorganisationernes standardiserede vejledninger 
om fastsættelse af tariffer, almindelige leveringsbetingelser samt tekniske betingelser mv. Der vil 
eksempelvis kunne være tale om godkendelse af standardinvesteringsbidrag, der skal dække en 
del af netselskabernes og transmissionsselskabernes engangsomkostninger til investeringer, 
herunder investeringer i ledningsnet. Den foreslåede bestemmelse gør det også klart, at bl.a. be-
stemmelserne i konkurrencelovens § 6 (konkurrencebegrænsende aftaler) og § 11 (misbrug af 
dominerende stilling) ikke finder anvendelse, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 2, på standardiserede 
vejledninger udarbejdet af energibranchens organisationer.  
Det er ikke hensigten, at Energitilsynets tilsyn med brancheorganisationernes standardiserede 
vejledninger om fastsættelse af tariffer, betingelser m.v. skal træde i stedet for den enkelte virk-
somheds anmeldelse til Energitilsynet af priser, tariffer og betingelser for ydelser efter lovens § 
76, stk. 1, nr. 1, som bliver nr. 2, eller den enkelte virksomheds anmeldelse af metoder til fastsæt-
telse heraf efter den nye § 76, stk. 1, nr. 1. Med den nye § 73 b præciseres det blot, at Energitil-
synet også har mulighed for at føre tilsyn med standardiserede vejledninger, som er udarbejdet af 
brancheorganisationer, og som den enkelte virksomhed måtte vælge at anvende som udgangs-
punkt for tariffastsættelsen eller for fastsættelsen af metoder for tariffastsættelsen.  
Efter forslaget er det Energitilsynet, som skal forestå den nærmere udmøntning af reglerne om 
tilsyn.  

 
Metodebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om net-
virksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dks metoder 
for fastsættelse af tariffer m.v.): 

§ 1. Netselskaber, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de meto-
der, 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 an-
vendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 
Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsy-
nets godkendelse. 
Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder 
ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 
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§ 2. Netselskabers og regionale transmissionsvirksomheders metoder for prisfastsættelse skal 
indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier. 
Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres til de enkelte 
køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostninger, der omfattes af denne 
fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkostninger fordeles på køberkategorier, hvis 
de knytter sig til anlæg, der vedrører flere køberkategorier, eksempelvis visse transformerstatio-
ner. 
Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som anvendes til alloke-
ring af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberkategorier, eksempelvis ad-
ministrationsomkostninger og energispareomkostninger. Det skal fremgå, hvilke omkostninger 
der er omfattet af de enkelte fordelingsnøgler. 
Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investeringsbidrag, 
fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, herunder om der anvendes samme 
fordelingsprincip for alle køberkategorier. 
Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte køberkategoriers 
mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, herunder timebetaling. 

 
§ 3. Netselskabers og regionale transmissionsvirksomheders metoder for fastlæggelse af øvrige 
vilkår vedrørende leveringen for de enkelte køberkategorier, herunder gebyrbetaling, skal god-
kendes. Metoderne skal omfatte fastlæggelse af: 
1) betalingskadencer og betalingsvilkår, herunder vilkår ved for sen eller manglende betaling eller 
misligholdelse, 
2) vilkår ved flytning og leverandørskift, 
3) vilkår for tilslutning til nettet, 
4) vilkår ved sammenlægning af forbrugssteder, eksempelvis ved sammenlægning af lejligheder, 
eller ved opdeling af forbrugssteder og 
5) vilkår i forbindelse med afbrydelser i nettet. 

 
§ 4. Netselskaber og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på 
standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virk-
somhederne i deres anmeldelse af metoden efter § 1 specifikt redegør for afvigelser fra standar-
den. 

 
Anmeldelsesbekendtgørelsen: (Bekendtgørelse nr. 823. af 27. juni 2014 om regler 
for anmeldelse af priser og betingelse m.v. for elforsyning): 

Kollektive elforsyningsvirksomheders anmeldelsespligt 
[…] 
§ 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal anmelde 
1) metoder til beregning eller fastsættelse af betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og 
distributionsnet, herunder tariffer, med henblik på Energitilsy-nets godkendelse af metoderne, jf. 
bek. nr. 1085 af 20. september 2010, jf. lovens § 76, stk. 1, nr.1, 
2) priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget for 
fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, inden 30 dage ef-ter disses fastsættelse eller 
vedtagelse dog senest samtidig med, at priserne, tarif-ferne og betingelserne træder i kraft, jf. nr. 
1, jf. lovens § 76, stk. 1, nr. 2 
[…] 
Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, er en forudsætning for virk-
somhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 
Stk. 3. Energitilsynet kan udarbejde nærmere vejledning til anmeldelse af grundlaget for priser, 
tariffer og ydelser, der omfattes af bevillingerne, jf. stk. 1, nr. 2. 
[…] 

 
Bekendtgørelse nr. 1233 af den 6. november 2015 om elhandelsvirksomhedernes 
opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til (Elleverings-
bekendtgørelsen), som træder i kraft den 1. april 2016: 

Sikkerhedsstillelse, ophævelse af aftaler m.v.  
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§ 8. Hvis en elhandelsvirksomhed stiller krav om sikkerhedsstillelse som vilkår for fortsættelse af 
et eksisterende kundeforhold med en husholdningsforbruger, jf. § 6 b, stk. 3, i lov om elforsyning, 
der ikke er i et aktuelt restanceforhold til elhandelsvirksomheden, skal elhandelsvirksomheden gi-
ve husholdningsforbrugeren en frist på mindst 2 måneder til at stille sikkerheden. 
 Stk. 2. Hvis en elhandelsvirksomhed stiller krav om sikkerhedsstillelse som vilkår for fortsættelse 
af et eksisterende kundeforhold med en husholdningsforbruger, der er i et aktuelt restanceforhold 
til elhandelsvirksomheden, jf. § 6 b, stk. 3, i lov om elforsyning, kan elhandelsvirksomheden tid-
ligst stille krav om sikkerhedsstillelse som vilkår for fortsættelse af det eksisterende kundeforhold 
med husholdningsforbrugeren, når elhandelsvirksomheden har sendt mindst to rykkerskrivelser 
med mindst 10 dages mellemrum til husholdningsforbrugeren for det aktuelle restanceforhold, og 
husholdningsforbrugeren ikke har betalt inden for fristen i den anden rykker. I disse tilfælde skal 
elhandelsvirksomheden give husholdningsforbrugeren et varsel på mindst 15 hverdage til at stille 
sikkerheden fra husholdningsforbrugeren modtager kravet om sikkerhedsstillelse. 
 Stk. 3. Samtidig med at elhandelsvirksomheden stiller krav om sikkerhedsstillelse, jf. stk. 1 og 2, 
og i rykkerskrivelserne efter stk. 2, 1. pkt., skal elhandelsvirksomheden oplyse husholdningsfor-
brugeren om, at konsekvensen af ikke at stille sikkerheden inden for fristen kan være, at elhan-
delsvirksomheden hæver aftaleforholdet, og at elforsyningen til husholdningsforbrugeren kan bli-
ve afbrudt. I rykkerskrivelserne efter stk. 2, 1. pkt., skal elhandelsvirksomheden informere forbru-
geren om, at elhandelsvirksomheden kan stille krav om sikkerhedsstillelse på op til 5 måneders 
betaling, hvis forbrugeren ikke betaler inden for fristen i 2. rykkerskrivelse og om fristen for beta-
ling af en eventuel sikkerhedsstillelse. I forbindelse med kravet om sikkerhedsstillelse efter stk. 1 
eller 2 skal det endvidere oplyses, at husholdningsforbrugeren kan undgå forsyningsafbrydelse 
ved at indgå en ny aftale om elforsyning med ikrafttræden inden afbrydelsens gennemførelse. 
  
§ 9. Hvis en husholdningsforbruger stiller sikkerhed for fremtidige betalinger i medfør af § 6 b, stk. 
3, i lov om elforsyning, skal elhandelsvirksomheden holde sikkerheden adskilt fra sin egen for-
mue. 
 Stk. 2. Sikkerheden skal forrentes med nationalbankens udlånsrente, når renten er positiv, og til-
bagebetales uden ugrundet ophold inklusive renter, når husholdningsforbrugeren har betalt retti-
digt i 1 år, eller når aftaleforholdet ophører. 
  
§ 10. Såfremt elhandelsvirksomheden har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter § 8, stk. 1 eller 
2, og husholdningsforbrugeren ikke har stillet sikkerheden inden for fristen, kan elhandelsvirk-
somheden hæve aftalen efter et varsel på mindst 3 hverdage fra forbrugeren modtager varslet. 
 Stk. 2. Når elhandelsvirksomheden varsler ophævelse af aftalen, skal elhandelsvirksomheden in-
formere husholdningsforbrugeren om, at elforsyningen vil blive afbrudt, medmindre forbrugeren 
modtager levering fra en anden elhandelsvirksomhed inden forsyningsafbrydelsens gennemførel-
se. 
[…] 

 
Forsyningsafbrydelser  
§ 12. Hvis en elhandelsvirksomhed anmoder netvirksomheden om at afbryde elforsyningen til en 
elkunde, jf. § 20 c i lov om elforsyning, skal elhandelsvirksomheden sikre, at elkunden forinden 
skriftligt oplyses herom ved individuel kommunikation, og at elkunden får meddelelse om tids-
punktet for afbrydelsen. 
[…] 
 
§ 18. En elkunde har ret til klagebehandling af god standard hos sin elhandelsvirksomhed af for-
hold, som vedrører aftaleforholdet, herunder klager over det målte forbrug. Behandlingen af en 
klage skal ske hurtigst muligt. 
 Stk. 2. Hvis klagen eller henvendelsen vedrører nettekniske forhold af hastende karakter, skal 
elhandelsvirksomheden sikre, at elkunden hurtigst muligt får formidlet kontakt til den relevante 
netvirksomhed eller Energinet.dk via en døgnservice. 
 Stk. 3. Døgnservice og klagebehandling skal tilbydes på dansk. Der kan dog tilbydes døgnser-
vice og klagebehandling på andre sprog til elkunder, der anmoder om det. 
 Stk. 4. Ved besvarelse af en klage fra en forbruger, der handler uden for sit erhverv, skal elhan-
delsvirksomheden informere forbrugeren om muligheden for at påklage afgørelsen til Ankenæv-
net på energiområdet, hvis klagen ikke fuldt ud imødekommes. 
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Uddrag af bekendtgørelse nr. 473 af den 15. maj 2014 af dyreværnsloven. 
§ 21. Behandles dyr uforsvarligt, kan politidirektøren give den ansvarlige pålæg om dyrets be-
handling. Er dyret sygt eller kommet uhelbredeligt til skade, kan politidirektøren meddele pålæg 
om aflivning af dyret, hvis det vil medføre unødig lidelse at lade det leve. 
Stk. 2. Pålæg skal meddeles skriftligt. Inden der meddeles pålæg, skal politidirektøren indhente 
en erklæring fra en dyrlæge og om fornødent fra Fødevarestyrelsen. Endvidere skal den, der har 
ansvaret for dyret, have lejlighed til at udtale sig. 
Stk. 3. Stk. 2 kan fraviges i det omfang, det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for 
dyret. 
Stk. 4. Politidirektøren afholder omkostningerne ved sagens behandling, men kan kræve beløbet 
refunderet af den, der har fået pålæg. Refusionskravet tillægges udpantningsret. 

 
Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 150 af den 16. februar 2015 om social service. § 
154 har følgende ordlyd: 

§ 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre op-
drageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der 
bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. 

 
Uddrag af Dansk Energis vejledning fra marts 2008 om God adfærd i Elforsynin-
gen: 

1.2.3 Besvarelse af henvendelser fra kunden 
Netvirksomheden bør sikre sig, at alle henvendelser fra kunder besvares inden rimelig tid, 
idet virksomheden bør prioritere henvendelser af særlig eller hastende karakter, eksempelvis om 
fejl i nettet etc. 

 
Skriftlige henvendelser, herunder e-mails, bør besvares så hurtigt, som det kan lade sig gøre, 
og under normale forhold inden for 14 dage efter modtagelsen. Såfremt der ikke kan tages 
endelig stilling til henvendelsen, bør kunden orienteres om, hvornår endeligt svar kan forventes at 
foreligge. 

 

VURDERING 

52. Dansk Energi har henholdsvis den 29. april 2015 og den 11. september 2015 
anmeldt ”Vilkår for Serviceniveauet mellem netselskab og elleverandør – afbry-
delse og genåbning samt kundehenvendelser mv.” (herefter servicevilkår). Ser-
vicevilkårene er anmeldt i medfør af elforsyningslovens § 73 b til ikrafttræden den 
1. april 2016 og skal bruges ved overgangen til engrosmodellen. 

53. Dansk Energi har oplyst, at formålet med servicevilkårene er på udvalgte om-
råder at fastsætte mere detaljerede bestemmelser og procedurer, som kan bidrage 
til at skabe et godt samarbejde om, serviceniveauet mellem netselskab og elleve-
randør. Servicevilkårene er at betragte som en del af netselskabernes vilkår over 
for elleverandøren.  

54. Med engrosmodellen ændres ansvarsfordelingen på elmarkedet, idet elleveran-
dørerne bliver forbrugernes indgang til elsystemet. Det betyder, at elleverandøren 
overtager kundekontakten, også i afbrydelsessituationen. Derudover skal den elle-
verandør, hvor forbrugeren køber sin elektricitet, varetage fakturering af tariffer, 
offentlige forpligtelser, afgifter mv. til forbrugeren. Med engrosmodellen er det 
elleverandøren, der tilkøber en række ydelser hos netselskaberne og Energinet.dk 
(net- og systemydelser), som viderefaktureres til forbrugerne som en elhandels-
omkostning. 
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55. De anmeldte vilkår skal regulere serviceniveauet mellem netskaber og elleve-
randør i forbindelse med afbrydelse, genåbning og kundehenvendelser i øvrigt, når 
engrosmodellen træder i kraft. Aftaleparterne har typisk modsatrettede interesser i 
de situationer, som er reguleret i disse servicevilkår. For eksempel i forhold til 
afbrydelsessituationen, hvor elleverandøren ønsker, at der hurtigt sker afbrydelse 
af elforsyningen til forbrugeren, således at elleverandøren ikke mister yderligere 
betaling for elektricitet fra den pågældende forbruger. På den anden side ønsker 
netselskabet at varetage en række hensyn, der er modsatrettet elleverandøren, her-
under for eksempel at have længere tidsfrister i forbindelse med afbrydelse af en 
forbruger, således at netselskabet har bedre mulighed for planlægning af deres 
arbejde og samtidig overholde de fastsatte tidsfrister.   

56. Dansk Energi har ved udarbejdelsen af disse servicevilkår vedrørende afbry-
delse og genåbning taget udgangspunkt i de procedurer, som netselskaberne i dag 
følger ved afbrydelse/genåbning. I dag har hvert netselskab sin egen praksis for, 
hvor hurtigt der afbrydes for elforsyningen, hvordan elforbrugerne bliver informe-
ret, og hvordan særlige situationer håndteres, f.eks. hvis der er børn alene hjemme 
på adressen. Derudover har hvert netselskab i samarbejde med den enkelte politi-
kreds eller kommune fastsat retningslinjer for involvering af politi og kommune i 
forbindelse med dyrehold eller elforbrugere, der er i kontakt med det sociale sy-
stem. Med disse servicevilkår sker der en ensretning, således at procedurerne på 
dette område bliver ens i hele landet.   

57. I elforsyningsloven er det forudsat, at energibranchens organisationer kan ud-
arbejde og udarbejder standardiserede vejledninger til brug for fastsættelse af pri-
ser og betingelser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser, jf. elforsy-
ningslovens § 73. Konkret udmøntes dette tilsyn ved, at DE anmelder servicevil-
kår, som Sekretariatet for Energitilsynet tager til efterretning i medfør af elforsy-
ningslovens § 73 b.  

58. Hvis Energitilsynet har taget en branchevejledning eller standard til efterret-
ning, kan et netselskabet umiddelbart anvende disse som egne bestemmelser uden 
nærmere dokumentation. Selskabet skal dog med henblik på at opnå Energitilsy-
nets godkendelse af deres metode anmelde bestemmelser, herunder oplyse om der 
anvendes en branchevejledning eller standard. Det skal dog understreges, at Ener-
gitilsynet til enhver tid – enten i forbindelse med en konkret klagesag eller af egen 
drift – vil kunne tage anvendelsen og indholdet af en branchevejledning op til vur-
dering. 

59. De anmeldte vilkår om serviceniveauet mellem netselskab og elleverandør er 
et bilag til Dansk Energis standardaftale mellem netselskab og elleverandør om 
brug af distributionsnettet. Dansk Energis standardaftale er en branchevejledning, 
og disse servicevilkår er således et bilag til denne branchevejledning. En branche-
vejledning er Dansk Energis anbefaling til retningslinjer på et givet område, og der 
er ikke krav om, at de enkelte netselskaber og elleverandører skal anvende disse 
branchevejledninger. Selskaberne kan, hvis de ønsker det, fastsætte deres egne 
individuelle aftaler omkring brug af distributionsnettet (standardaftalen) og der-
med også disse servicevilkår. 
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60. Det enkelte netselskabs aftale med en elleverandør om serviceniveauet mellem 
parterne i forbindelse med afbrydelse, genåbning og kundehenvendelser mv. skal i 
henhold til metodebekendtgørelsens § 1, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1085 af 20. 
september 2010 om netselskabers, regionale transmissionsvirksomheders og Ener-
ginet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer mv.) anmeldes til Energitilsynet med 
henblik på tilsynets godkendelse af metoderne til fastsættelse af vilkårene i aftalen. 
Energitilsynets godkendelse er en forudsætning for, at virksomhederne kan anven-
de aftalen. 

61. I metodebekendtgørelsens § 4 er det præciseret, at netselskaberne kan basere 
sig på de standardiserede metoder, der éntydig er fastlagt i branchevejledninger og 
lignende for fastsættelse af tariffer, vilkår og gebyrer. Hver enkelt netselskab skal 
dog anmelde metoderne til godkendelse, selvom de er baseret på branchestandar-
der. Hvis netselskaberne i deres anmeldelse af metoden afviger fra branchestan-
darden, skal de specifikt i anmeldelsen redegøre for disse afvigelser. 

62. Hvis selskaberne vælger at udarbejde individuelle aftaler om serviceniveauet 
mellem netselskabet og elleverandøren, vil afvigelserne fra brancheaftalen, som er 
taget til efterretning af Sekretariatet for Energitilsynet i medfør af elforsyningslo-
vens § 73 b, skulle identificeres og hver enkelt afvigelse skal sagsbehandles og 
godkendes af sekretariatet. Her kan der opstå tidsmæssige problemer med at nå 
sagsbehandlingen inden engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016. 

63. Når Energitilsynet tidligere har behandlet branchevejledninger, har der ved 
bedømmelsen været lagt vægt på, om disse har været i overensstemmelse med: 

− Energilovene og tilsynets praksis i medfør af disse love, herunder rimelig-
hedsbestemmelserne 

− Energiklagenævnets praksis 
− Domstolsafgørelser 
− Forbruger- og obligationsretlige love og bestemmelser samt praksis i medfør 

af disse love 
− Andre relevante love og bekendtgørelser i det konkrete tilfælde 
 
64. Ved bedømmelsen af de anmeldte servicevilkår skal det først og fremmest 
sikres, at servicevilkårene ikke indeholder bestemmelser/vilkår i strid med elfor-
syningslovens bestemmelser og andre relevante bestemmelser indenfor elområdet. 
De anmeldte servicevilkår skal særligt vurderes i lyset af, at serviceniveauet mel-
lem elleverandøren og netselskabet skal ske på gennemsigtige, objektive, rimelige 
og ikkediskriminerende vilkår, jf. elforsyningslovens § 73, stk. 1. Det skal således 
sikres, at netselskabernes monopolstatus ikke fører til aftalevilkår, der i vidt om-
fang alene tilgodeser netejernes interesser og på urimelig vis begrænser elleveran-
dørernes ageren på elmarkedet. Endvidere skal det sikres, at vilkårene ikke er mere 
vidtgående end engrosmodellen og driften af elsystemet tilsiger. 

65. Dansk Energi vurderer, at de anmeldte servicevilkår afspejler det forhold, at 
netselskabet er et monopolselskab, som ikke kan fravælge at levere til hver enkelt 
elleverandør, så længe elleverandøren betaler for ydelsen. På den anden side står 



ENERGITILSYNET | DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING VEDR. VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET 

MELLEM NETSELSKABER OG ELLEVERANDØRER 
Side 19/45 

elleverandøren, der ikke kan købe den netydelse og serviceniveauet i forbindelse 
hermed, hos et andet netselskab end netselskabet i det distributionsområde, hvor 
kunden bor.  

66. Dansk Energi har oplyst, at elleverandørerne har ønsket, at der bliver fastlagt 
en ens procedure for hele landet i forhold til afbrydelser, genåbning og lignende. 
Der er derfor med servicevilkårene lagt op til en ensretning af procedurerne på 
landsplan. 

67. Dansk Energi har haft proceduren for afbrydelse og genåbning i intern bran-
chehøring blandt alle netselskaber og elleverandører, som er medlem af Dansk 
Energi. Dansk Energi har søgt at ramme et kompromis, der sørger for at stille el-
forbrugere, elleverandører og netselskaber rimeligt. 

68. Sekretariatet vurderer, at en række af bestemmelserne i servicevilkårene må 
anses for at være en naturlig følge af, hvordan elsystemet er indrettet og dermed 
også naturligt vil komme til at afspejle, hvordan forholdet mellem to aftaleparter er 
indrettet. Flere af bestemmelserne afspejler tillige parternes rettigheder og forplig-
telser i henhold til elforsyningsloven. Disse bestemmelser er efter sekretariatets 
opfattelse i overensstemmelse med elforsyningsloven og regler i medfør heraf. 

69. Det er derfor sekretariatets vurdering, at bestemmelserne umiddelbart kan ta-
ges til efterretning uden nærmere behandling i denne afgørelse. Det drejer sig om 
følgende bestemmelser: 

− Afsnit 1.1 Indledning 
− Afsnit 1.2 Servicevilkårenes inddeling 
− Afsnit 1.3 Definitioner 
− Afsnit 1.4 Servicevilkårenes ikrafttræden 
− Afsnit 1.5 Ændring af servicevilkårene 
− Afsnit 2.3.5 Fogedrettens bistand til gennemførelse af afbrydelse 
− Afsnit 2.4 Betaling for afbrydelse 
− Afsnit 2.5 Kontaktoplysninger 
− Afsnit 3.5 Kontaktoplysninger 
− Afsnit 4.1. Generelt om kundehenvendelser 
− Afsnit 4.2.1 til 4.2.4 om målerrelaterede henvendelser 
− Afsnit 4.3 til 4.3.6 om nettekniske henvendelser 
− Afsnit 4.4 Frister for netselskaber svar (behandles i afsnit 5.5 i stedet) 
− Afsnit 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 om kundeklager (afsnittet behandles generelt i vurde-

ringsafsnittet) 
− Afsnit 6.2 til 6.9 om forespørgsler gennem datahubben (afsnittene behandles 

generelt i vurderingsafsnittet) 
 
70. Nedenfor gennemgår og vurderer sekretariatet de resterende afsnit i servicevil-
kårene med henblik på, at disse kan tages til efterretning. 
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Servicevilkårenes afsnit 2 – Afbrydelse af elforsyningen på en elleverandørs 
anmodning 
 
Afsnit 2.1 – generelt om afbrydelse 
71.  Rollefordelingen mellem aktørerne samt forpligtelserne i henhold til disse 
servicevilkår bliver fastslået indledningsvis i dette afsnit. Det er elleverandørens 
ansvar, at elleverandøren er berettiget til at anmode om afbrydelse efter lovgivnin-
gen. Netselskabet leverer i denne sammenhæng en ydelse til elleverandøren i form 
af afbrydelse eller genåbning af et målepunkt. I forbindelse med udførelse af af-
brydelsen har netselskabet ikke en undersøgelsesforpligtelse, men netselskabet 
skal alene varetage afbrydelsen i overensstemmelse med standardaftalen og disse 
servicevilkår.  

72. Sekretariatet bemærker, at elleverandøren skal være opmærksom på at over-
holde de regler omkring afbrydelse, som lovgivningen indeholder. Dette er essen-
tielt, således at der ikke sker uberettigede afbrydelser. Lovgivningen er ikke gen-
givet i disse servicevilkår, idet disse servicevilkår lægger til grund, at elleverandø-
rerne er bekendt med denne. Sekretariatet bemærker på den baggrund, at der ligger 
et stort ansvar på hver enkelt elleverandør for at sikre, at hver enkelt anmodning 
om afbrydelse af elforsyningen er berettiget i henhold til reglerne herom i lovgiv-
ningen.  

Afsnit 2.2 – proces for afbrydelse 
Afsnit 2.2.1 – afbrydelse fysisk på adressen (ikke-timeafregnet målepunkt) 
73. Netselskabet har i henhold til elforsyningslovens § 20 c en lovbundet opgave 
med at foretage afbrydelse af et målepunkt, når en elleverandør anmoder herom. 
Netselskabet har således intet med aftaleforholdet mellem forbrugeren og elleve-
randøren at gøre. 

74. Dette afsnit i servicevilkårene fastsætter, hvordan den nærmere proces skal 
foregå, når netselskabet skal ud på forbrugerens adresse for fysisk at afbryde må-
lepunktet. Der bliver herunder fastsat regler for information til kunden, frister for 
afbrydelse, indmeldelse af oplysninger til datahubben og lignende. 

75. Det fremgår af afsnit a), at elleverandøren skal varsle forbrugeren om den 
forestående afbrydelse af målepunktet, samt hvordan forbrugeren kan afværge 
afbrydelsen. Forbrugeren skal have følgende oplysninger: 

− Elaftalen er ophævet 
− Netselskabet er blevet anmodet om at foretage afbrydelse 
− Tidspunktet for, hvornår afbrydelsen kan forventes foretaget. Kunden skal 

oplyses den tidligste dato, hvor netselskabets afbrydelse kan finde sted i hen-
hold til reglerne i Energinet.dk’s markedsforskrifter 

− Kunden skal kontakte elleverandøren, hvis kunden har spørgsmål til afbrydel-
sen 

− Kunden kan ikke afværge afbrydelsen ved at betale overfor netselskabet. 
Kunden kan afværge afbrydelsen ved at indgå en ny elaftale med en elleve-
randør, som løber fra den opsagte elaftales dato. Hvis kunden vil sikre sig 
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mod afbrydelsen, skal den nye elaftale være indgået senest hverdagen inden 
det varslede tidspunkt for afbrydelsen 

− Kunden vil blive opkrævet gebyr for afbrydelsen og eventuel genåbning 
(valgfrit for elleverandøren).  

  
76. I forbindelse med indførslen af engrosmodellen bliver elleverandøren elfor-
brugerens indgang til elmarkedet. Dette gør sig også gældende i forhold til ophæ-
velse af aftale om levering af elektricitet og afbrydelse af leveringen hos en elfor-
bruger. Det er således elleverandørens ansvar at sikre, at elforbrugeren er informe-
ret om, at forsyningen af elektricitet hos elforbrugeren vil blive afbrudt samt tids-
punktet for afbrydelsen. Elleverandøren har desuden ansvaret for at informere 
elforbrugeren om, at forbrugeren kan undgå afbrydelse af elforsyningen, hvis for-
brugeren indgår en aftale med en anden elleverandør. 

77. Netselskabet har en lovbunden opgave, idet netselskabet i henhold til elforsy-
ningslovens § 20 c skal afbryde elforsyningen til målepunktet uden ugrundet op-
hold, hvis netselskabet bliver bedt om dette af elleverandøren.  

78. I disse servicevilkår vedrørende afbrydelse er proceduren fastlagt således, at 
elleverandøren skal oplyse forbrugeren om den tidligste dato, hvor netselskabets 
afbrydelse kan finde sted i henhold til regler i Energinet.dk’s markedsforskrifter. I 
praksis vil elleverandøren varsle forbrugeren om, at afbrydelsen vil blive foretaget 
på en specificeret dato eller en af de efterfølgende dage. 

79. Denne bestemmelse i servicevilkårene regulerer således forholdet mellem elle-
verandøren og forbrugeren, da bestemmelsen stiller krav til de oplysninger, som 
forbrugeren skal have af elleverandøren i forbindelse med varsling af afbrydelse 
på forbrugerens målepunkt.  

80. Der er en række forhold, som elleverandøren skal være opmærksom på i for-
bindelse med varsling af forbrugeren omkring en forestående afbrydelse af måle-
punktet. Elleverandøren skal forud for udsendelse af varslingsbrev til hushold-
ningsforbrugeren omkring afbrydelse af forsyningen til husholdningsforbrugerens 
målepunkt have stillet krav om sikkerhed for fortsættelse af det eksisterende afta-
leforhold i henhold til § 6 b, stk. 5 i elforsyningslov (nr. 633/2014) og § 8 i be-
kendtgørelse nr. 1233 af den 6. november 2015 om elhandelsvirksomhedernes 
opgaver og aftaler om levering af elektricitet til elkunder (herefter elleveringsbe-
kendtgørelsen). Elleverandøren skal således være opmærksom på, at kravene om-
kring sikkerhedsstillelse bliver overholdt, da disse krav ikke fremgår af servicevil-
kårene. 

81. Drejer det sig om en husholdningsforbruger, skal elleverandøren desuden være 
opmærksom på elleveringsbekendtgørelsens § 10. Det fremgår heraf, at hvis elle-
verandøren har stillet krav om sikkerhed, og husholdningsforbrugeren ikke har 
stillet sikkerheden inden for den angivne frist, kan elleverandøren hæve aftalen 
efter et varsel på mindst 3 hverdage fra forbrugeren modtager varslet. Elleverand-
øren skal således være opmærksom på fristen på mindst 3 hverdage fra modtagelse 
af varslet om afbrydelse af forsyningen, når elleverandøren fastsætter den ønskede 
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skæringsdato over for netvirksomheden. Derudover skal elleverandøren i forbin-
delse med, at elleverandøren varsler ophævelse af aftalen, informere forbrugeren 
om, at elforsyningen vil blive afbrudt, medmindre elforbrugeren modtager levering 
fra en anden elleverandør inden forsyningsafbrydelsens gennemførelse. 

82. Endvidere fremgår det af elleveringsbekendtgørelsens § 12, at når en elhan-
delsvirksomhed anmoder netvirksomheden om at afbryde elforsyningen til en el-
kunde, jf. § 20 c i lov om elforsyning, skal elhandelsvirksomheden sikre, at elkun-
den forinden skriftligt oplyses herom ved individuel kommunikation, og at elkun-
den får meddelelse om tidspunktet for afbrydelsen. § 12 i elleveringsbekendtgørel-
sen har virkning i forhold til alle typer af afbrydelser og ikke kun over for hus-
holdningsforbrugere, som det er tilfældet med § 10 i elleveringsbekendtgørelsen. 
Elleverandøren sender et varslingsbrev til den enkelte forbruger, hvori tidspunktet 
for forsyningsafbrydelsen oplyses.  

83. Sekretariatet vurderer, at kravene i § 12 omkring individuel kommunikation 
ved alle typer af afbrydelse samt § 10 i forhold til husholdningsforbrugere vedrø-
rende oplysning om tidspunktet for afbrydelse er opfyldt ved de elementer, som 
skal indgå i varslingsbrevet til forbrugeren, jf. ovenfor i dette afsnit i servicevilkå-
rene.  

84. Sekretariatet bemærker, at branchen har en vigtig opgave med at være opdate-
ret på de bagvedliggende lovregler blandt andet omkring frister for sikkerhedsstil-
lelse, frister for afbrydelse og lignende. Samlet finder sekretariatet, at bestemmel-
sen omkring varslingsbrev er gennemsigtig, rimelig og sagligt begrundet, idet 
bestemmelsen kan rumme de frister, som er stillet i lovgivningen i forhold til sik-
kerhedsstillelse og afbrydelse, således at forbrugeren har mulighed for at afværge 
afbrydelsen eller finde en anden elleverandør. Bestemmelsen tages derfor til efter-
retning.  

85. Derudover behandles der i dette afsnit b) frister for indmeldelse til datahubben, 
som er fastsat i Energinet.dk’s markedsforskrifter, hvis f) der er oplyst om særlige 
forhold, h) om underretning via datahubben om afbrydelse, i) underretning via 
datahubben hvis afbrydelse ikke er foretaget, j) ny anmodning om afbrydelse og k) 
om indsendelse af tællerstand. Disse emner vil ikke blive behandlet yderligere i 
dette notat, da flere af emnerne henviser til Energinet.dk’s markedsforskrifter. Dog 
vil særlige forhold blive behandlet særskilt nedenfor.  

86. Afsnit d) annullering af afbrydelse i datahubben og e) sekvensen for kontrol af 
meddelelser i datahubben, er ens for fysisk og fjernkontrolleret afbrydelse og vil 
blive behandlet samlet nedenfor.  

87. I afsnit c) fremgår det, at netselskabet skal søge afbrydelsen gennemført uden 
ugrundet ophold. Netselskabet har maksimalt 8 arbejdsdage fra den ønskede skæ-
ringsdato til at søge afbrydelsen gennemført, da det drejer sig om et fysisk måle-
punkt. Det fremgår af § 20 c i elforsyningsloven, at en netvirksomhed skal uden 
ugrundet ophold efterkomme en anmodning fra elhandelsvirksomheden til et afta-
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genummer om afbrydelse af elforsyningen til aftagenummeret. Når afbrydelsen er 
gennemført, skal netvirksomheden oplyse elhandelsvirksomheden herom.  

88. Servicevilkårene udmønter her, hvad der skal forstås ved uden ugrundet op-
hold. Ved afbrydelse af et fysisk målepunkt er uden ugrundet ophold ifølge ser-
vicevilkårene 8 arbejdsdage. For sekretariatets vurdering af tidsfristen på 8 ar-
bejdsdage, se afsnit 2.3.1, jf. notatets punkt 112-120. 

89. Sekretariatet finder, at selve bestemmelsen omkring afbrydelse uden ugrundet 
ophold er saglig og rimelig, da bestemmelsen udspringer direkte af elforsynings-
loven. Fastsættelsen af tidsfristen på 8 arbejdsdage for netselskabets afbrydelse af 
et fysisk målepunkt vil blive vurderet i afsnit 2.3.1.  

90.  I afsnit g) beskrives indholdet af den meddelelse, som netselskabet afleverer 
til kunden i forbindelse med afbrydelse af forsyningen. Det fremgår af denne med-
delelse, at 1) elforsyningen er blevet afbrudt på anmodning af kundens elleveran-
dør, 2) kunden skal kontakte sin hidtidige elleverandør ved spørgsmål, 3) kunden 
skal kontakte en elleverandør for gældende vilkår om genåbning og 4) når der 
anmodes om genåbning, er kunden forpligtet til at være hjemme og sikre, at elek-
triske apparater er slukkede.  

91. Netselskaber informerer med denne meddelelse kunden om, at afbrydelsen af 
forsyningen er foretaget samt, hvordan kunden kan få reetableret elforsyningen. 
Denne meddelelse fra netselskabet afspejler den ændrede rollefordeling i elmarke-
det, som indføres med engrosmodellen, idet kunden skal kontakte den hidtidige 
elleverandør i forbindselse med spørgsmål til den gennemførte afbrydelse eller en 
hvilken som helst elleverandør ved genåbning. Sekretariatet finder det hensigts-
mæssigt, at der i servicevilkårene er udstukket retningslinjer for indholdet af denne 
meddelelse. Hermed sikres en ensartethed samtidig med, at der er taget stilling til, 
hvem der giver forbrugeren disse relevante oplysninger. Sekretariatet har ikke 
derudover bemærkninger til meddelelsen fra netselskabet til forbrugeren. 

Afsnit 2.2.2 – afbrydelse ved fjernkontrol  
92. Afsnit a) Elleverandøren finder oplysninger i datahubben omkring, hvorvidt et 
målepunkt kan fjernafbrydes. Elleverandøren opsiger elaftalen med kunden og 
varsler kunden om det forventede tidspunkt for afbrydelsen samt, hvordan en af-
brydelse kan afværges. Varslingsbrevet indeholder følgende oplysninger: 

− Elaftalen er ophævet 
− Netselskabet er anmodet om at foretage afbrydelse 
− Kunden skal oplyses om den tidligste dato for, hvornår afbrydelsen kan finde 

sted.  
− Kunden skal tydeligt meddeles, at afbrydelsen foretages ved fjernkontrol fra 

netselskabets kontor og uden besøg på kundens adresse 
− Kunden skal tydeligt meddeles, at kunden skal sikre sig, at der bliver taget 

vare på børn, dyr og andre, der ikke kan tage vare på sig selv. 
− Kunden skal kontakte elleverandøren, hvis kunden har spørgsmål 
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− Kunden kan ikke afværge afbrydelsen ved at betale overfor netselskabet. 
Kunden kan afværge afbrydelsen ved at indgå en ny elaftale med en elleve-
randør, som løber fra den tidligere aftales ophør. 

− Kunden vil blive opkrævet gebyr for afbrydelsen og eventuel genåbning (dette 
er dog valgfrit for den enkelte elleverandør). 

− Når afbrydelsen har fundet sted, skal kunden være opmærksom på følgende: 
1) kunden skal kontakte en elleverandør for gældende vilkår for genåbning 
2) Når der anmodes om genåbning, skal kunden være opmærksom på, at gen-
åbning foretages fra netselskabets kontor, og der vil af sikkerhedsmæssige år-
sager ikke ske genetablering af forsyningen, for kunden aktiverer elmåleren. 
3) kunden er forpligtet til at sikre, at elektriske apparater på kundens ejendom 
i nødvendigt omfang er slukkede, når elmåleren aktiveres og forsyningen gen-
etableres.  
 

93. Ved fjernafbrydelse af et målepunkt bliver ansvaret for at tage vare på børn, 
dyr og andre, der ikke kan tage vare på sig selv, lagt over på kunden selv, ligesom 
kunden skal sørge for, at elektriske apparater er slukkede i forbindelse med afbry-
delse og genåbningen.  

94. Når det drejer sig om en fjernkontrolleret måler, modtager kunden en tydelig 
meddelelse af, at der afbrydes per afstand, og at kunden skal sikre sig, at der tages 
vare på børn, dyr og andre, der ikke kan tage vare på sig selv. Med formuleringen 
opfordres kunden til at gennemtænke situationen. Ifølge Dansk Energi vil kunden 
typisk henvende sig til elleverandøren, der har fremsendt skrivelsen eller til kom-
munen. Dermed er elleverandøren eller kommunen blevet opmærksom på forhol-
det og kan reagere derudfra.  

95.  Denne bestemmelse i servicevilkårene definerer omfanget af elleverandørens 
oplysningsforpligtelse i forbindelse med, at netvirksomheden udfører en lovbun-
den opgave i form af afbrydelse af et målepunkt. Sekretariatet for Energitilsynet 
vurderer, at servicevilkårenes krav til indholdet af varslingsbrevet i forbindelse 
med afbrydelse af fjernaflæste målere tager hånd om kunden ved tydeligt at med-
dele, hvilket ansvar og forpligtelser, kunden har i forbindelse med fjernafbrydelse 
af elforsyningen. Sekretariatet bemærker dog, at det ofte vil dreje sig om ressour-
cesvage kunder, som ikke tidligere i processen har formået at inddrage kommunen 
i forbindelse med krav om sikkerhedsstillelse fra elleverandøren for at få afværget 
afbrydelsen af elforsyningen. Sekretariatet bemærker, at netselskabet ikke på 
samme måde er opmærksom på børn og lignende på adressen, når netselskabet 
ikke fysisk besøger adressen, men sekretariatet finder dog ikke grundlag for at 
tilsidesætte bestemmelsen, idet elforsyningslovens bestemmelser anses for opfyldt. 
I henhold til bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i 
slutforbruget (nr. 1358 af 03/12/2013) vil alle forbrugere inden den 31. december 
2020 have fjernaflæste målere. På et tidspunkt vil ansvaret for at tage hånd om 
børn, dyr og andre, som ikke kan tage vare på sig selv samt sørge for, at alle appa-
rater er slukkede i forbindelse med afbrydelse og genåbning, således altid påhvile 
kunden. Sekretariatet finder derfor, at bestemmelsen er objektiv og gennemsigtig. 
Sekretariatet finder ikke, at der er tale om en diskriminerende bestemmelse, idet 
alle kunder med fjernaflæste målere er omfattet.   
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96. Sekretariatet bemærker, at denne bestemmelse pålægger elleverandøren en 
række forpligtelser, idet elleverandøren ifølge servicevilkårene skal sende et brev 
med et meget specifikt indhold til kunden. Sekretariatet finder ikke, at indholdet af 
dette brev er for vidtgående.  

97. Sekretariatet vurderer dog, at der lettere kan ske fejl ved afbrydelse af elforsy-
ningen via fjernkontrol, idet netselskabet alene skal forholde sig til et målernum-
mer, når der afbrydes fra netselskabets kontor. Når der sker afbrydelse fysisk på 
adressen, skal netselskabets medarbejder finde den korrekte adresse, henvende sig 
på adressen mv., og der vil således være flere parametre undervejs i processen, 
som vil sikre, at det er det rigtige målepunkt, som afbrydes. Sekretariatet bemær-
ker derfor, at netselskabet i forbindelse med afbrydelse med fjernkontrol skal være 
særligt opmærksom på, at det er det rigtige målepunkt, som bliver afbrudt, ligesom 
der i alle situationer hurtigt skal rettes op, hvis der sker fejl i forbindelse med af-
brydelse af forsyningen.  

98. Sekretariatet finder samlet, at bestemmelserne omkring varsling af kunden ved 
fjernafbrydelse er rimelig og sagligt begrundet, da bestemmelserne giver forbruge-
ren en sidste chance for at finde en anden elleverandør. Sekretariatet har lagt til 
grund, at elleverandøren forud for varsling om afbrydelse har stillet krav om sik-
kerhed i henhold til lovgivningen herom. Sekretariatet finder endvidere, at be-
stemmelsen er ikkediskriminerende, da bestemmelsen gælder for alle kunder, som 
bliver afbrudt via fjernkontrol. I forhold til ressourcesvage kunder, vil sekretariatet 
nedenfor gennemgå de særlige forhold, som kan gøre sig gældende i afbrydelsessi-
tuationen. Sekretariatet tager på den baggrund bestemmelsen til efterretning. 

99. Servicevilkårenes afsnit 2.2.2 indeholder en række andre bestemmelser, her-
under afsnit b) frister for indmeldelse til datahubben, som er fast i Energinet.dk’s 
markedsforskrifter, f) der er oplyst om særlige forhold, h) om underretning via 
datahubben om afbrydelse, i) underretning via datahubben hvis afbrydelse ikke er 
foretaget, j) ny anmodning om afbrydelse og k) om indsendelse af tællerstand. 
Disse emner vil ikke blive behandlet yderligere i dette notat, da flere af emnerne 
henviser til Energinet.dk’s markedsforskrifter. Dog vil afsnittet om særlige forhold 
blive behandlet særskilt nedenfor. 

100. Afsnit c) Netselskabet skal gennemføre afbrydelsen uden ugrundet ophold, jf. 
elforsyningslovens § 20 c. Bestemmelsen om afbrydelse af målepunktet uden 
ugrundet ophold i servicevilkårene udspringer således direkte af elforsyningslo-
ven. Fristen for gennemførelse af afbrydelse er i forhold til fjernaflæste målere 
kortere end ved fysisk afbrydelse. Sekretariatet finder, at det er rimeligt, at nets-
elskabets frist for afbrydelse ved fjernafbrydelig måler er kortere end ved fysisk 
afbrydelse, da netselskabet kan sidde på kontoret og effektuere afbrydelsen.  

101. Servicevilkårene udmønter kravet om afbrydelse uden ugrundet ophold i 
elforsyningsloven ved at fastsætte en tidsfrist for netselskabets afbrydelse ved 
fjernkontrollerede målepunkter på 5 arbejdsdage. Den fastsatte tidsfrist på 5 ar-
bejdsdage vil blive vurderet i afsnit 2.3.1, og sekretariatet vil derfor ikke vurdere 
den fastsatte tidsfrist i dette afsnit, jf. notatets afsnit 112-120.  
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Fælles for fysisk og fjernkontrolleret afbrydelse 
102. Afsnit d) Ifølge dette punkt skal annullering af afbrydelse i datahubben ske 
uden ugrundet ophold efter, at betingelser for, at der kan ske afbrydelse, ikke læn-
gere er til stede.  

103. Afsnit e) Ifølge dette afsnit skal netselskabet kontrollere i datahubben, om 
anmodningen om afbrydelse er annulleret. Netselskabet skal foretage denne kon-
trol helt frem til kl. 8 den dag, hvor forsyningen skal afbrydes. 

104. Denne bestemmelse illustrerer fordelingen af pligter mellem netselskabet og 
elleverandøren, idet netselskabet pålægges at kontrollere i datahubben, om an-
modningen om afbrydelse er annulleret, inden forsyningen afbrydes. Sekretariatet 
vurderer, at denne bestemmelse er med til at sikre, at kunders elforsyning ikke 
bliver afbrudt, når betingelser for afbrydelse ikke længere er til stede. Det er elle-
verandørens pligt at sørge for, at betingelserne for, at der kan ske afbrydelse, er til 
stede. Hvis elleverandøren annullerer anmodningen om afbrydelse, er disse betin-
gelser ikke længere til stede. Det er derfor vigtigt, at netselskabet ikke effekturer 
en forældet anmodning om afbrydelse af elforsyningen. Det er efter sekretariatets 
vurdering vigtigt, at begge parter (elleverandør og netselskab) er meget discipline-
rede omkring opdatering af oplysninger vedrørende anmodning om forsyningsaf-
brydelse, således at forbrugere ikke får afbrudt forsyningen uretmæssigt. Sekreta-
riatet finder, at fristen for kontrol i datahubben i afsnit e) er med til at sætte fokus 
på, at netselskabet skal tjekke datahubben inden, at der foretages afbrydelse af 
forsyningen enten fysisk eller via fjernkontrol.  

105. Sekretariatet finder samlet vedrørende afsnit d) og e), at det er vigtigt, at beg-
ge parter (elleverandør og netselskab) pålægges at handle hurtigt, således at risiko-
en for fejl minimeres. Sekretariatet finder på den baggrund, at bestemmelserne er 
rimelige og sagligt begrundet, da elleverandøren annullerer anmodningen om af-
brydelse af et målepunkt hurtigst muligt i datahubben, når betingelserne for afbry-
delse ikke længere er til stede. Sekretariatet bemærker, at annullering af afbrydelse 
i datahubben derfor skal meldes ind uden ugrundet ophold, ligesom fristen for 
kontrol i datahubben for ændringer vedrørende afbrydelse, er med til at sikre mod, 
at der sker fejl i forbindelse med afbrydelser af elforsyningen. Fastlæggelsen af 
tidsfristen for kontrol efter opdateringer i datahubben afspejler et kompromis mel-
lem elleverandørernes ønske om fleksibilitet, herunder muligheden for at kunne 
annullere anmodningen om afbrydelse helt frem til det tidspunkt, hvor netselsk-
abet er parat til at effektuere afbrydelsen over for hensynet til netselskabets mulig-
hed for at planlægge arbejdet. Tidsfristen af fastsat som et kompromis på bag-
grund af de forskelligrettede interesser. Sekretariatet tager på den baggrund disse 
to bestemmelser til efterretning. 

Afsnit 2.2.3 - Afbrydelse af timeafregnet målepunkt 
106. Timeafregnede målepunkter er oftest erhvervsdrivende storforbrugere. For at 
minimere risikoen for et økonomisk ansvar, bør der være øget fokus på, at varsling 
af kunden er sket korrekt, inden en afbrydelse foretages.  
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107. Varslingsreglerne for timeafregnede målepunkter er identiske med reglerne 
for fysisk- og fjernkontrolleret afbrydelse. Der er dog et skærpet krav i forhold til 
tidspunktet for, hvornår afbrydelsen foretages. Det fremgår her, at elleverandøren 
skal oplyse kunden om, at afbrydelsen forventes foretaget på den af elleverandøren 
ønskede skæringsdato eller senest den næstfølgende dag. Netselskabet har hermed 
2 arbejdsdage til at foretage afbrydelsen. Foretages afbrydelsen via fjernkontrol, 
skal kunden tage de samme forholdsregler, som det er tilfælde i andre situationer 
med fjernkontrolleret afbrydelse, ligesom den øvrige information til kunden, frister 
for kontrol af meddelelser i datahubben mv. er identiske. 

108. Reglerne omkring timeafregnede målepunkter handler om erhvervsdrivende 
storforbrugere, og forbrugerbeskyttelsesreglerne finder dermed ikke anvendelse 
her, da de primært retter sig mod husholdningsforbrugere. Sekretariatet finder det 
rimeligt, at fristen for afbrydelse af timeafregnede målepunkter er kortere end ved 
målepunkter med et mindre forbrug, da elleverandørens økonomiske risiko ved 
denne type kunder er større grundet det større elforbrug. Bestemmelsen må således 
favne både elleverandørens økonomiske risiko over for den lukningstruede virk-
somheds behov for, at varsling er foretaget korrekt, således at virksomheden har 
mulighed for at indrette sig på den situation, at elforsyningen afbrydes. Dertil 
kommer netvirksomhedens mulighed for at planlægge arbejdet i forhold til afbry-
delse af målepunktet. Sekretariatet vurderer, at tidsfristen for afbrydelse af et time-
afregnet målepunkt er fastsat på rimelig vis uder hensyntagen til parternes forskel-
ligrettede hensyn. Netselskabet skal i henhold til elforsyningslovens § 20 c foreta-
ge afbrydelsen uden ugrundet ophold, og elleverandøren bærer en økonomisk risi-
ko i denne situation, da det typisk drejer sig om erhvervsdrivende storforbrugere. 
Samtidig lægges det ved vurderingen til grund, at der forekommer langt færre 
lukninger på timeafregnede kunder end på husholdningskunder. Sekretariatet vur-
derer derfor samlet, at denne bestemmelse, som indeholder en tidsfrist på maksi-
malt 2 arbejdsdage kan tages til efterretning, da bestemmelsen er objektiv, rimelig 
og ikkediskriminerende.  

Afsnit 2.2.4 – afbrydelse på foranledning af netselskabet 
109. Hvis elforsyningen bliver afbrudt på foranledning af netselskabet, er nets-
elskabet ansvarlig for, at afbrydelsen er berettiget. 

110. Det kan eksempelvis dreje sig om afbrydelser i overensstemmelse med nets-
elskabets tilslutningsbestemmelser eller som følge af misligholdelse af disse. Det 
kan omfatte sikkerhedsmæssige eller andre tekniske forhold samt misbrug af di-
stributionsnettet. 

111. Sekretariatet bemærker, at det i henhold til § 20, stk. 1, nr. 1 i elforsyningslo-
ven er netselskabets ansvar at vedligeholde elnettet. For at kunne varetage denne 
forpligtelse er netselskabet nødt til at have mulighed for at afbryde elforsyningen i 
henhold til netselskabets tilslutningsbestemmelser og lignende. Sekretariatet finder 
på den baggrund, at denne bestemmelse er saglig og rimelig, og bestemmelsen kan 
derfor tages til efterretning.  
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Afsnit 2.3 – gennemførelse af afbrydelse 
Afsnit 2.3.1 – frister for netselskabets gennemførelse af afbrydelse 
112. Dansk Energi har oplyst, at tidsfristerne er fastsat på baggrund af et kompro-
mis i branchen. Der har i branchen været diskussion omkring, hvor lang tid et net-
selskab skulle have til at foretage afbrydelse af et målepunkt fra det tidspunkt, 
hvor elleverandøren i overensstemmelse med lovgivningen har anmodet herom. 
Elleverandører og netselskaber har modsatrettede interesser i forbindelse med 
fastsættelse af denne frist. Elleverandøren bærer den økonomiske risiko, indtil 
afbrydelse af forsyningen er foretaget, og elleverandøren har derfor interesse i, at 
elforbrugeren bliver afbrudt hurtigt efter, at forbrugeren er varslet om afbrydelse 
af målepunktet, og netselskabet er blevet anmodet om at foretage afbrydelsen. På 
den anden side befinder netselskaberne sig i en ny situation, hvor anmodning om 
afbrydelser kan komme fra mange elleverandører samtidig. Dette er anderledes 
end i dag, hvor anmodning om afbrydelse kommer fra netselskabet selv eller fra 
den forsyningspligtige elleverandør. Netselskaberne vil derfor sikre, at tidsfrister-
ne er fastsat på en måde, således at det er muligt for netselskaberne at overholde 
fristerne, selvom netselskabet har modtaget mange anmodninger om afbrydelser 
med samme skæringsdato. 

113. I praksis skal elleverandøren anmode om afbrydelse af et målepunkt gennem 
en proces i datahubben. Ifølge elforsyningslovens5 § 20 c skal netselskabet efter-
komme elleverandørens anmodning om afbrydelse af et målepunkt uden ugrundet 
ophold, ligesom netselskabet skal give elleverandøren besked om, at forsyningen 
til målepunktet er afbrudt. Denne bestemmelse er konkretiseret i disse servicevil-
kår, hvor der er fastsat frister for, hvornår afbrydelse skal være foretaget.   

114. De fastsatte frister er regnet fra den dato, hvor elleverandøren har oplyst, at 
netselskabet tidligst må afbryde forsyningen (den ønskede skæringsdato). Fristerne 
er følgende: 

− Afbrydelse fysisk på adressen: 8 arbejdsdage 
− Afbrydelse pr. fjernkontrol: 5 arbejdsdage 
− Afbrydelse af timeafregnede målepunkter (typisk stort forbrug): 2 arbejdsdage 

 
115. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at fristerne afspejler arbejdsindsat-
sen samt muligheden for at planlægge arbejdet for netselskabet. Fristen ved fysisk 
afbrydelse er således længere end ved fjernkontrolleret afbrydelse, da det kræver 
en større arbejdsindsats og planlægning fra netselskabets side end, hvis netselsk-
abet kan foretage afbrydelsen fra sit kontor. I forhold til timeafregnede målepunk-
ter er den økonomiske risiko for elleverandøren større, og fristen for afbrydelse er 
dermed kortere.  

116. Sekretariatet finder, at disse frister umiddelbart virker urimeligt lange, idet 
elleverandøren bærer den økonomiske risiko i perioden op til afbrydelse. Elleve-

 
5 Lov nr. 633 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk fra den 16. 

juni 2014. 
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randøren har allerede båret den økonomiske risiko i forbindelse med rykkerproce-
duren i forhold til den enkelte forbruger, og sekretariatet finder ikke, at elleve-
randøren skal tåle mellem 5 og 8 arbejdsdage, inden afbrydelse kan finde sted. 
Dette vil pålægge en urimelig økonomisk risiko på elleverandøren. På den anden 
side kan det ikke afvises, at lukkegebyret vil stige, hvis netselskabets tidsfrist for 
at afbryde målepunktet fastsættes meget kortere, idet netselskabet vil skulle ansæt-
te flere medarbejdere til at imødekomme elleverandørernes anmodning om forsy-
ningsafbrydelser, herunder i spidsbelastningsperioder. Det kan udgøre en økono-
misk risiko for elleverandøren, idet elleverandøren vil hæfte for lukkegebyret, 
såfremt elleverandøren ikke har mulighed for at få forbrugeren til at betale udgif-
ten til lukkegebyret. Det er dog usikkert, om der vil komme spidsbelastningsperio-
der i forbindelse med indførslen af engrosmodellen. 

117. Netselskabet skal i henhold til elforsyningslovens § 20 c foretage afbrydelse 
af målepunktet uden ugrundet ophold. Sekretariatet finder dog, at der også er en 
række hensyn at tage til netselskabet. Netselskabet skal inden for den fastsatte frist 
have rum til at tilrettelægge arbejdet, idet de enkelte netselskabers netområder 
typisk spænder over et stort geografisk område, og det skal således være muligt for 
netselskabet at gruppere afbrydelserne for at undgå unødvendig kørsel mellem 
målepunkterne i netområderne. Dansk Energi har oplyst, at fire (større) netselsk-
aber samlet årligt har mellem 41.000 og 43.000 lukkekørsler, idet ikke alle kørsler 
fører til, at elforsyningen bliver afbrudt. Ofte er netselskabet nødt til at besøge 
adressen med målepunktet flere gange for at få afbrudt elforsyningen. Ved fjern-
kontrollerede målere skal tidsfristen desuden rumme mulighed for, at netselskabet 
kan køre ud til målepunktet og foretage en fysisk afbrydelse, hvis det ikke er mu-
ligt for netselskabet at få etableret forbindelse til den fjernkontrollerede måler og 
dermed afbryde via fjernkontrol. Endelig er der usikkerhed omkring, hvorvidt 
anmodningerne om afbrydelse fra elleverandørerne vil blive spredt ud over hele 
måneden, eller om der vil opstå spidsbelastningsperioder, typisk i starten af måne-
den.  

118. Sekretariatet bemærker, at elleverandøren indmelder anmodningen om afbry-
delse af et målepunkt med en ønsket skæringsdato, som ligger tidligst 3 arbejdsda-
ge efter, at anmodningen er modtaget i datahubben. Ifølge § 10, stk. 1, i elleve-
ringsbekendtgørelsen kan elleverandøren hæve elaftalen med forbrugeren efter et 
forudgående varsel på 3 hverdage, hvis forbrugeren ikke har stillet sikkerhed inden 
for den angivne frist. Netselskabet har således via datahubben kendskab til, at der 
muligvis skal afbrydes på et givent målepunkt 3 arbejdsdage før den ønskede skæ-
ringsdato. Reelt har netvirksomheden således en længere frist end det fremgår af 
servicevilkårene til at planlægge arbejdet i forbindelse af afbrydelse af målepunk-
tet. Der er dog mulighed for, at anmodningen om afbrydelse bliver annulleret in-
den den ønskede skæringsdato.  

119. Samlet finder sekretariatet, at en afvejning af elleverandørernes og netselsk-
abernes forskelligrettede interesse medfører, at fristen for afbrydelse af et fysisk 
målepunkt skal fastsættes til 6 arbejdsdage, mens fristen for afbrydelse af et fjern-
kontrolleret målepunkt skal fastsættes til 3 arbejdsdage. Ved fastsættelsen af disse 
frister begrænses elleverandørens økonomiske risiko samtidig med, at netselskabet 
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har mulighed for at tilrettelægge arbejdet inden for den givne tidsfrist. Fristen ved 
timeafregnede målepunkter foreslås ikke ændret. Ved fastsættelsen af disse tidsfri-
ster lægger sekretariatet til grund, at elleverandørernes anmodninger om lukning 
vil være på et relativt højt niveau, som samlet udgør mindst 3000 lukkekørsler om 
måneden, og at disse anmodninger vil være koncentreret om få datoer med spids-
belastning til følge. Sekretariatet kan på den baggrund ikke tage de foreslåede 
bestemmelser i servicevilkårene om tidsfrister på henholdsvis 8 og 5 arbejdsdage 
til efterretning.  

120. Sekretariatet vil følge udviklingen på dette område med henblik på at vurde-
re, hvordan de fastsatte tidsfrister harmonerer med henholdsvis netselskaberne og 
elleverandørernes interesser. Sekretariatet vil på den baggrund cirka 1 år efter 
engrosmodellens ikrafttræden vurdere, hvordan tidsfristerne fungerer i praksis. 
Sekretariatet vil i den forbindelse se nærmere på antallet af afbrydelser, fordelin-
gen af afbrydelser ud over måneden, hvor lang tid netselskabet har brugt på at 
afbryde for elforsyningen ved henholdsvis fysisk og fjernkontrolleret afbrydelse 
og lignende med henblik på, om der skal foretages en justering af de fastsatte tids-
frister. 

Afsnit 2.3.2 – Dage hvor netselskabet ikke afbryder 
121. Der skelnes mellem, om det drejer sig om husholdningskunder eller er-
hvervskunder. 

122. For husholdningskunder gælder det, at netselskabet ikke afbryder: 

− fredag, lørdag og søndag 
− helligdage og dagen før en helligdag 
− 4. juni, 5. juni og 23. december 
− dagene mellem jul og nytår 
 
For erhvervskunder afbryder netselskabet ikke: 
− lørdag og søndag 
− helligdage 
− 5. juni 
− dagene mellem jul og nytår 

Dog afbrydes timeafregnede erhvervskunder med forbrug over 100.000 kWh 
årligt også mellem jul og nytår. 

 
123. Sekretariatet vurderer, at der er rimeligt, at netselskabet ikke afbryder en 
husholdningsforbruger op til en weekend samt i forbindelse med helligdage, da 
forbrugeren ikke har mulighed for at få genåbnet for elforsyningen før efter week-
enden eller helligdage. Det vil betyde, at forbrugeren skal vente fra fredag til man-
dag, før der kan ske genåbning af elforsyningen. Denne bestemmelse er i overens-
stemmelse med hidtidig praksis hos flere netselskaber på dette område, ligesom 
Energitilsynet tidligere har vurderet, at der ikke bør afbrydes op til weekender, 
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højtider m.v., hvis der ikke [samtidig] kan ske hurtig genoplukning6. På den anden 
side pålægger disse bestemmelser i servicevilkårene en øget økonomisk risiko for 
elleverandøren, idet det er i elleverandørens interesse, at elforsyningen bliver af-
brudt hurtigst muligt, således at elleverandørens økonomiske tab mindskes mest 
muligt. Sekretariatet finder på den baggrund, at bestemmelsen er rimelig, objektiv 
og ikkediskriminerende i forhold til husholdningsforbrugere. I forhold til er-
hvervskunder drejer det sig om en professionel virksomhed, som dermed burde 
kende reglerne omkring afbrydelse af en erhvervsvirksomhed, og elleverandøren 
løber en større økonomisk risiko ved denne type kunder, da elforbruget er større 
end hos husholdningskunder. Sekretariatet vurderer derfor, at der ikke er det sam-
me hensyn at varetage i forhold til erhvervskunder som i forhold til husholdnings-
kunder. Sekretariatet finder derfor, at bestemmelsen vedrørende erhvervskunder er 
rimelig, saglig og ikkediskriminerende, idet bestemmelsen rammer alle erhvervs-
kunder ens. Sekretariatet tager derfor bestemmelsen til efterretning.    

Afsnit 2.3.3 – Særlige forhold som indebærer, at netselskabet ikke afbryder 
124. Netselskabet afbryder ikke, hvis netselskabet får kendskab til eller bliver 
opmærksom på særlige forhold, som for eksempel: 

− A) netselskabet kan ikke få fysisk adgang til målepunktet 
− B) kunden udviser truende adfærd 
− C) børn under 15 år er alene hjemme på ejendommen med målepunktet 
− D) mindreårige børn bor på adressen, og netselskabet får kendskab til, at en 

afbrydelse af elforsyningen konkret vil medføre, at børnene vil komme til at 
leve under forhold, der bringer deres sundhed eller udvikling i fare, jf. under-
retningspligten i § 154 i lov om social service 

− E) husdyrhold findes på ejendommen og en afbrydelse af elforsyningen vur-
deres at medføre, at dyrene behandles uforsvarligt, jf. dyreværnslovens § 21 

− F) kunden virker senil eller udviser på anden vis en hjælpeløs adfærd 
− G) ejendommen er forladt, og der er frost eller udsigt til frost, som vurderes at 

kunne give skader på ejendommen 
− H) netselskabet kan ikke nå de planlagte afbrydelser som følge af helt særlige 

vejrlig, fx voldsom sne, frost mv. eller Force Majeure. 
 
De enkelte punkter vil blive behandlet nedenfor. 
 
Afsnit 2.3.3.1 – Ingen fysisk adgang 
125. Hvis teknikeren ikke kan få fysisk adgang til måleren, forlader teknikeren 
målepunktet og underretter elleverandøren om, at fogedretten skal inddrages. Det 
kan i nogle tilfælde være nødvendigt at have adgang til ejendommen for at kunne 
foretage afbrydelsen. 

126. Sekretariatet finder, at denne bestemmelse er rimelig og sagligt begrundet, da 
det er nødvendigt at inddrage fogeden, hvis netselskabet ikke kan få adgang til 

 
6 Se punkt 66 i Energitilsynets praksis vedrørende restanceinddrivelse og depositum fra den 26. august 2004: 

http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2004/29/  
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målepunktet. Det er således ikke muligt at afbryde forsyningen, før netselskabet 
har fysisk adgang til målepunktet. Denne bestemmelse indebærer samtidig en øget 
økonomisk risiko for elleverandøren, idet elleverandøren bærer ansvaret for beta-
lingen af elforsyningen på målepunktet, indtil forsyningen er afbrudt. Elleverand-
øren er således interesseret i at få afbrudt forsyningen til målepunktet hurtigst mu-
ligt. Sekretariatet finder samlet, at bestemmelsen kan tages til efterretning, idet 
netselskabet ikke kan afbryde forsyningen til målepunktet, hvis netselskabet ikke 
kan få adgang til måleren, og ellevandøren må derfor sørge for at få inddraget 
fogeden for at få lukket for elforsyningen og dermed begrænse elleverandørens 
økonomiske tab.  

Afsnit 2.3.3.2 – Truende adfærd 
127. Hvis kunden udviser truende adfærd, som udgør en konkret risiko ved afbry-
delse, forlader teknikeren målepunktet og underretter elleverandøren om, at foged-
retten skal inddrages. 

128. Sekretariatet finder ikke, at netselskabet skal løbe en risiko i forbindelse af-
brydelse af målepunktet, hvis kunden udviser truende adfærd, og det kan derfor 
være nødvendigt at inddrage fogeden for at få gennemført afbrydelsen af måle-
punktet. Sekretariatet finder derfor, at det er rimeligt og sagligt, at teknikeren i 
første omgang forlader målepunktet og afventer inddragelse af fogeden. Bestem-
melsen kan derfor tages til efterretning. 

Afsnit 2.3.3.3 – Børn alene hjemme 
129. Hvis netselskabet får kendskab til, at børn under 15 år er alene hjemme på 
ejendommen med målepunktet, forlader teknikeren målepunktet og underretter 
elleverandøren om, at der ikke er afbrudt. Netselskabet har ikke en egentlig under-
søgelsespligt, men hvis netselskabet bliver opmærksom på børn under 15 år alene 
hjemme, afbryder netselskabet ikke elforsyningen til ejendommen. Netselskabet 
underretter elleverandøren omkring de forhold, som netselskabet har fået kendskab 
til. Elleverandøren kan derefter vælge at overdrage sagen til fogedretten. 

130. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker i forhold til fysiske afbrydelser, at 
hensynet til børn under 15 år alene hjemme ifølge disse servicevilkår kun udgør et 
hensyn første gang netselskabet kommer ud på adressen for at afbryde elforsynin-
gen.  

131. Hvis fogedretten er inddraget efter det første lukkebesøg, eller hvis det drejer 
sig om en installation, som kan afbrydes uden fysisk adgang til målepunktet, kan 
elleverandøren anmode om afbrydelse af elforsyningen, uanset om der er børn 
under 15 år alene hjemme (2. lukkebesøg). Dette medfører, at elleverandøren har 
mulighed for at begrænse sit økonomiske tab, selvom der er børn under 15 år alene 
hjemme på ejendommen. Netselskabet skal gennemføre afbrydelsen uden ugrundet 
ophold, jf. elforsyningslovens § 20 c. 

132. Sekretariatet vurderer, at det er relevant at inddrage hensynet til børn under 
15 år alene hjemme i forbindelse med, at netselskabet ved fysisk afbrydelse bliver 
opmærksom på dette. Hvis afbrydelsen imidlertid sker fra netselskabets kontor via 
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en fjernkontrolleret måler, vil dette hensyn ikke komme i spil på samme måde, da 
det vil være sværere for netselskabet at få kendskab til dette forhold. Det er nær-
mest umuligt for netselskabet at vide, om der er børn under 15 år alene hjemme på 
adressen i forbindelse med afbrydelse af forsyningen til ejendommen via fjernkon-
trol, medmindre forbrugeren selv ringer til netselskabet for at gøre opmærksom på 
dette. Afbrydelse ved fjernkontrol er imidlertid en effektivisering, og på sigt vil 
alle kunder have en fjernkontrollerbar måler. 

133. Sekretariatet vurderer samlet, at hensynet til elleverandørens mulighed for at 
få betaling for levering af elektricitet over for hensynet til børn under 15 år alene 
hjemme er afvejet på rimelig, saglig og ikkediskriminerende vis, idet hensynet til 
børn alene hjemme under 15 år vejer tungt i forbindelse med 1. lukkebesøg, mens 
hensynet til børn under 15 år ikke er tilladt særlig vægt i forbindelse med 2. lukke-
besøg. I forbindelse med det 2. lukkebesøg har der været mulighed for, at elleve-
randøren har inddraget de relevante myndigheder i forbindelse med forsyningsaf-
brydelsen for at sikre, at hensynet til børn under 15 år bliver varetaget. Sekretaria-
tet finder derfor samlet, at bestemmelsen i forbindelse med 1. lukkebesøg medfø-
rer et begrundet ophold i gennemførelsen af forsyningsafbrydelsen, og bestemmel-
sen er derfor ikke urimelig. Bestemmelsen tages derfor til efterretning. 

Afsnit 2.3.3.4 – Underretningspligt i forhold til mindreårige børn 
134. Hvis netselskabet får kendskab til, at et eller flere mindreårige børn bor på 
adressen, og en afbrydelse af elforsyningen konkret vurderes at medføre, at et barn 
eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for van-
røgt eller nedværdigende behandling eller kommer til at leve under forhold, der 
bringer deres sundhed eller udvikling i fare7, forlader teknikeren målepunktet. 
Dette gælder dog ikke, hvis elleverandøren på forhånd har orienteret netselskabet 
om, at kommunen er blevet underrettet.  

135. Ifølge servicevilkårene har netselskabet ikke en egentlig undersøgelsespligt. 
Det er alene, hvis netselskabet bliver opmærksom på, at der bor mindreårige børn 
på adressen og samtidig vurderer, at forældrene ikke magter situationen, herunder 
ikke magter at henvende sig til kommunen, hvorved børnenes sundhed eller udvik-
ling bringes i fare, at netselskabet ikke afbryder målepunktet.  

136. Dette medfører konkret, at netselskabet underretter elleverandøren om, at 
elforsyningen ikke er afbrudt, da der på forbrugsstedet er forhold, som er omfattet 
af den almindelige borgerlige underretningsforpligtelse ifølge lov om social ser-
vice. Netselskabet beskriver de forhold, som netselskabet har fået kendsskab til. 
Elleverandøren underretter kommunen om forholdet og indgår eventuelt en aftale 
med kommunen vedrørende betaling for den fremtidige forsyning på målepunktet.  

 
7 Jf. underretningsforpligtelsen i § 154 i lov om social service (lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 om 

social service) 
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137. Såfremt elleverandøren er bekendt med forhold, som er omfattet af underret-
ningspligten i lov om social service, skal ellevarendøren underrette kommunen, 
inden elleverandøren anmoder netselskabet om af afbryde elforsyningen.  

138. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at bestemmelserne omkring nets-
elskabets og elleverandørens underretningsforpligtelse medfører, at begge aktører 
har et ansvar for at reagere, hvis de bliver opmærksomme på, at der bor mindreåri-
ge børn på adressen, som vil blive udsat for vanrøgt eller nedværdigende behand-
ling, hvis elforsyningen afbrydes. Elleverandøren, som er den centrale aktør efter 
engrosmodellens ikrafttræden, har ansvaret for at kontakte kommunen og evt. 
indgå en aftale omkring betaling for fremtidig elforsyning, og på den måde undgå 
at mindreårige børn kommer til at leve under forhold, som bringer deres sundhed 
og helbred i fare, jf. underretningsforpligtelse i § 154 i lov om social service. Ser-
vicevilkårene medfører desuden en ensretning af praksis på landsplan på dette 
område, hvilket gør, at det bliver mere gennemsigtigt for den enkelte elforbruger, 
hvilke sociale hensyn, der skal tages i forbindelse med afbrydelse af elforsyningen, 
og hvem der er forpligtet til at reagere på baggrund af underretningsforpligtelsen.  

139. Sekretariatet bemærker, at netselskabets tekniker spiller en stor rolle i denne 
vurdering, når det drejer sig om fysisk afbrydelse af målepunktet. Det er teknike-
rens subjektive vurdering, som er afgørende for, om der sker afbrydelse af måle-
punktet eller ej. Teknikeren agerer ud fra nogle retningslinjer fra netselskabet, som 
hænger sammen med disse servicevilkår. Ved fjernkontrolleret måler er dette pa-
rameter sat helt ud af spil, idet ansvaret for at tage vare på mindreårige børn er lagt 
over på kunden.  

140. Sekretariatet finder, at hensynet til mindreårige børn hos den enkelte forbru-
ger over for elleverandørens mulighed for at mindske sine tab er afvejet på rimelig 
vis i den beskrevne procedure i servicevilkårene, ligesom servicevilkårene skaber 
mere gennemsigtighed på dette område, da bestemmelserne bliver ens i hele lan-
det. Hertil kommer, at elleverandøren i princippet har mulighed for at afværge en 
udsættelse af afbrydelsen ved forlods at have orienteret sig om husstandens sam-
mensætning og forlods have inddraget kommunen. Sekretariatet bemærker dog, at 
det sociale hensyn fylder mere ved en fysisk afbrydelse, hvor en tekniker kommer 
ud på kundens adresse for at afbryde målepunktet og dermed kan vurdere om, der 
skal tages sociale hensyn i forhold til fjernkontrolleret afbrydelser. Imidlertid går 
udviklingen mod, at alle elforbrugere skal have fjernkontrolleret målere, og såle-
des vil alle forbrugere på et tidspunkt være i samme situation. Indførelsen af af-
brydelse ved fjernkontrolleret måler er effektivisering, som er både en fordel for 
elleverandøren og netselskabet, da det medfører en hurtigere afbrydelse af måle-
punktet og en lettere arbejdsgang for netselskabet. Sekretariatet tager på den bag-
grund bestemmelsen til efterretning.     

Afsnit 2.3.3.5 – Politiets inddragelse ved husdyrhold 
141.  Hvis netselskabet får kendskab til, at der på ejendommen, der forsynes af 
målepunktet, findes husdyrhold, og en afbrydelse af elforsyningen vurderes at 
medføre, at dyrene behandles uforsvarligt, jf. dyreværnslovens § 21, forlader tek-
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nikeren målepunktet. Dette gælder dog ikke, hvis elleverandøren allerede har ori-
enteret netselskabet om politiets inddragelse.  

142. Som det er tilfældet med underretningspligten ved mindreårige børn, har 
netselskabet ikke en undersøgelsespligt. Netselskabet skal imidlertid reagere, hvis 
netselskabet bliver opmærksom på, at der er husdyrhold på ejendommen og samti-
dig vurderer, at husdyrholdene vil blive behandlet uforsvarligt, hvis forsyningen 
afbrydes. Hvis disse betingelser er opfyldt, afbrydes elforsyningen ikke.  

143. Det er en konkret vurdering, om dyrene vil lide overlast. I denne vurdering 
indgår for eksempel, om dyrene får den nødvendige ilttilførsel, hvis elforsyningen 
afbrydes, f.eks. ved eldrevne ventilationsanlæg, ligesom elforsyningen kan være 
nødvendig for at sikre dyrene livsnødvendig vand- og varmetilførsel.  

144. Ifølge Dansk Energi fremgår det ikke af dyreværnsloven, at elforsyningen 
ikke må afbrydes, når der er tale om forhold omfattet af dyreværnslovens §§ 21 ff 
og tilhørende cirkulæreskrivelse. Der gælder efter cirkulæret alene en pligt for 
politiet til en vis medvirken til afbrydelsen, når husdyrhold er involveret. Ifølge 
dette cirkulære skal politiet på dagen for strømafbrydelsen, eventuelt i følgeskab 
med en dyrlæge, skaffe sig adgang til dyreholdet for at undersøge, om dyrene i 
forbindelse med strømafbrydelsen behandles dyreværnsmæssigt forsvarligt.  

145. Hvis elleverandøren allerede er bekendt med, at der er dyrehold på ejendom-
men, som vil blive behandlet uforsvarligt ved forsyningsafbrydelse, skal politiet 
inddrages i afbrydelsen. 

146. Bestemmelserne i servicevilkårene omkring afbrydelse af et målepunkt, hvor 
der er dyrehold, medfører, at elforsyningen ikke må afbrydes, såfremt følgevirk-
ningen af dette er, at dyrene vil dø på grund af eksempelvis manglende ilt-, varme- 
eller vandtilførsel. Politiet skal inddrages i afbrydelsesforretningen, når der er 
dyrehold på målepunktet, således at politiet kan sikre, at dyrene ikke bliver be-
handlet uforsvarligt, når elforsyningen bliver afbrudt. Elleverandøren må bære den 
økonomiske risiko, som er forbundet med, at elforsyningen ikke kan afbrydes til 
målepunktet på grund af dyrehold på stedet i henhold til disse bestemmelser. Sam-
tidig har elleverandøren mulighed for forlods at sikre sig, at politiet inddrages. 
Sekretariatet vurderer samlet, at hensynet til dyrehold er varetaget på en saglig og 
gennemsigtig måde, og bestemmelserne omkring dette kan derfor tages til efterret-
ning. 

Afsnit 2.3.3.6 – Senile og hjælpeløse 
147. Hvis netselskabet får kendskab til, at kunden virker senil og udviser tegn på 
ikke at kunne tage vare på sig selv eller på anden vis udviser hjælpeløs adfærd, 
forlader teknikeren målepunktet, medmindre elleverandøren på forhånd har orien-
teret netselskabet om, at kommunen er underrettet.  

148. Netselskabet har ikke undersøgelsespligt, men netselskabet afbryder ikke 
forsyningen, hvis netselskabet bliver opmærksom på, at kunden ikke kan tage vare 
på sig selv. Netselskabet underretter derefter elleverandøren, som kontakter kom-
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munen og eventuelt indgår en aftale med kommunen vedrørende betaling for frem-
tidigt elforsyning på målepunktet. Hvis elleverandøren på forhånd er bekendt med, 
at kunden ikke kan tage vare på sig selv, kontakter elleverandøren kommunen, 
inden netselskabet blivet anmodet om at afbryde elforsyningen. 

149. Sekretariatet vurderer, at der bliver taget hånd om de svageste kunder ved, at 
elleverandøren skal kontakte kommunen og eventuelt indgå en aftale om fremtidig 
elforsyning. Denne type kunder vil typisk ikke selv være i stand til at kontakte 
kommunen omkring denne problematik og vil således nemt havne i samme situa-
tion igen, medmindre elleverandøren står for kontakten til kommunen. Elleverand-
øren må således påtage sig den økonomiske risiko, som opstår i denne situation, 
når elforsyningen ikke kan afbrydes. Sekretariatet finder på den baggrund, at be-
stemmelserne omkring senile og hjælpeløse kunder er rimelige, da de tilgodeser en 
svage part, ligesom bestemmelserne er gennemsigtige, da de gælder for alle kun-
der i denne situation. Sekretariatet tager derfor bestemmelsen til efterretning. 

Afsnit 2.3.3.7 – Frost 
150. Hvis der er udsigt til frost, og netselskabet får kendskab til, at ejendommen er 
forladt, forlader teknikeren målepunktet. Netselskabet underretter elleverandøren 
om, at der ikke er afbrudt på målepunktet. Elleverandøren undersøger derefter, om 
ejeren af ejendommen skal kontaktes.  

151. Sekretariatet vurderer, at bestemmelsen har til hensigt at beskytte materielle 
goder, således at ejendommen ikke påføres skade ved for eksempel frostsprængte 
vandrør. Elleverandøren påføres en økonomiske risiko ved, at der ikke afbrydes 
for elforsyningen i denne situation, men der er i denne bestemmelse foretaget en 
afvejning mellem skaderne på ejendommen over for elleverandørens økonomiske 
tab. Servicevilkårene er udformet således, at hensynet til de materielle skader på 
en ejendom vejer tungere end hensynet til elleverandørens økonomiske tab, da 
elleverandørens økonomiske tab ofte vil være af mindre omfang end en skade på 
en ejendom, f.eks. ved sprængte vandrør. Bestemmelsen tages på den baggrund til 
efterretning, da sekretariatet finder, at bestemmelsen er objektiv og ikke-
diskriminerende. 

Afsnit 2.3.3.8 - Vejrlig og Force Majeure 
152. Hvis netselskabet ikke kan nå de planlagte afbrydelser som følge af helt sær-
ligt vejrlig, f.eks. voldsom sne, frost mv. eller Force Majeure, skal netselskabet 
gennemføre afbrydelsen uden ugrundet ophold, jf. standardaftalens punkt 19.2. 

153. Sekretariatet finder, at det ikke er muligt at kræve, at netselskabet gennemfø-
rer en afbrydelse af målepunktet, hvis netselskabet ikke kan komme frem på grund 
af vejrliget. Hertil kommer, at bestemmelsen formentlig meget sjældent vil finde 
anvendelse, ligesom det må lægges til grund, at de hindringer, der er tale om, for-
mentlig hurtigt vil forsvinde (sneen ryddes, stormen aftager, oversvømmelsen 
forsvinder etc.). Bestemmelsen tages derfor til efterretning.        
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Samlet vedrørende særlige forhold 
154. Sekretariatet bemærker samlet vedrørende alle de ovenfor nævnte særlige 
hensyn, at hensynene fremstår som rimelige, og at disse forhold udgør et grundet 
ophold i netselskabets eksekvering af afbrydelsen af elforsyningen.   

     
Afsnit 2.3.4 – Elleverandørens underretningsforpligtelse 
155. Dette afsnit opremser i hvilke situationer elleverandøren har en underret-
ningsforpligtelse over for myndighederne. Afsnittet henviser til punkt 2.3.3.4 
(mindreårige børn), 2.3.3.5 (dyrehold) og 2.3.3.6 (senile og hjælpeløse), som er 
gennemgået ovenfor.  

Afsnit 2.3.5 – Kontakt til elleverandøren mm. 
156. Engrosmodellens ændring af ansvarsfordelingen medfører, at netselskabet 
ikke skal drøfte med kunden, om afbrydelsen er berettiget, hvis kunden gør indsi-
gelser mod afbrydelsen. Det er elleverandørens ansvar, at der alene bliver anmodet 
om afbrydelse af et målepunkt, når dette er berettiget, ligesom det er elleverand-
ørens ansvar, at kunden er varslet om afbrydelsen forinden. Netselskabet skal dog 
have mulighed for at kontakte elleverandøren i forbindelse med nettekniske 
spørgsmål, som vedrører afbrydelsen.  

157. Netselskabet må ikke modtage kontant betaling fra kunden, ligesom kunden 
ikke kan afværge forsyningsafbrydelsen ved at gennemføre bankoverførsel eller 
lignende under lukkebesøget. Det er aftalen med elleverandøren og kunden, som er 
opsagt, og kunden må derfor kontakte elleverandøren. 

158. Sekretariatet bemærker, at beskrivelsen af rollefordelingen mellem elleve-
randøren og netvirksomheden er i tråd med engrosmodellen, idet elleverandøren er 
forbrugerens kontakt, også i afbrydelsessituationen. Netvirksomheden har ikke 
noget med betaling at gøre, hvilket også vil være tilfældet i selve afbrydelsessitua-
tionen. Det er således naturligt, at netvirksomheden ikke må tage imod kontantbe-
taling i forbindelse med et lukkebesøg. 

Afsnit 3 – Genåbning af elforsyningen på en elleverandørs anmodning 
159. En elleverandør kan anmode netselskabet om at få forsyningen til et afbrudt 
forbrugssted genåbnet. Kommunikation omkring genåbning sker via datahubben. 
Dette følger af standardaftalen suppleret af bestemmelser i Energinet.dk’s mar-
kedsforskrifter.  

160. Netselskabet gennemfører genåbning af målepunktet uden ugrundet ophold. 
Genåbning sker samme dag, som elleverandøren anmoder herom, forudsat at nets-
elskabet modtager besked om dette via datahubben senest kl. 11:00 i perioden 
mandag til fredag, hvis det drejer sig om fysisk genåbning af et målepunkt. Hvis 
det drejer sig om fjerntilslutning (fjernkontrol) er fristen kl. 14:00 mandag til fre-
dag. Alternativt er der mulighed for, at netselskabet kan genåbne for målepunktet 
uden for normal arbejdstid mod et forhøjet gebyr. 
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161. I forhold til elleverandørens kommunikation med kunden er det vigtigt, at 
datahubben er opdateret, herunder hvis det ikke har været muligt at genåbne for 
målepunktet på grund af, at kunden ikke var hjemme ved fysisk genåbning eller 
lignende.  

162. Sekretariatet finder, at det er en fordel for både kunden og elleverandøren, at 
der kan ske genåbning af målepunktet hurtigt. Det er imidlertid en byrde for nets-
elskabet, at netselskabet skal kunne tage ud til kunden med kort varsel, hvis der 
skal ske genåbning af et fysisk målepunkt, da det kan være svært for netselskabet 
af tilrettelægge arbejdet. Arbejdsbyrden er mindre for netselskabet, hvis det drejer 
sig om genåbning via en fjernkontrolleret måler. Sekretariatet finder, at hensynet 
til, at der kan ske reetablering af elforsyningen så hurtigt som muligt vejer tungere 
end netselskabets mulighed for at planlægge arbejdet. Sekretariatet finder derfor, 
at den byrde, der pålægges netselskabet ved at skulle reetablere elforsyningen 
hurtigt er mindre end kundens og elleverandørens behov for hurtig genåbning af 
målepunktet. Sekretariatet finder derfor, at bestemmelsen er rimelig, da genåbning 
af elforsyningen kan ske indenfor samme dag, hvis anmodningen bliver givet hen-
holdsvis senest kl. 11:00 for fysisk genåbning og kl. 14:00 for fjerntilslutning. 
Sekretariatet finder desuden, at bestemmelserne omkring genåbning af forsyningen 
er ikkediskriminerende, da alle afbrudte kunder har samme ret til genetablering af 
forsyningen uanset, hvad årsagen til afbrydelsen oprindelig skyldtes. Så længe en 
elleverandør anmoder om genåbning af målepunktet indenfor de angivne frister, 
skal netselskabet sørge for genåbning uden ugrundet ophold. Samlet finder sekre-
tariatet, at bestemmelserne omkring genåbning kan tages til efterretning. 

Afsnit 3.3 – Gennemførsel af genåbning 
Afsnit 3.3.1 – Genåbning efter uberettiget afbrydelse 
163. Hvis netselskabet eller leverandøren bliver opmærksom på, at der uberettiget 
er blevet afbrudt for en kunde, fx fordi der er afbrudt for det forkerte målepunkt 
eller fordi betingelserne for afbrydelse ikke var opfyldt, skal netselskabet og elle-
verandøren gøre hinanden opmærksom herpå per telefon. Begge parter skal bidra-
ge til at få rettet fejlen med det samme. Netselskabet genåbner til målepunktet til 
fejlagtigt afbrudte kunde uden ugrundet ophold samme arbejdsdag.  

164. Sekretariatet finder, at det er rimeligt, at begge parter er inddraget i proces-
sen, således at fejlen kan blive rettet hurtigst muligt. Det er indgribende at få af-
brudt elforsyningen, og når dette sker ved en fejl, skal generne for det ramte måle-
punkt mindskes mest muligt. Sekretariatet finder derfor, at en sådan fejl skal løses 
hurtigst muligt til mindst mulig gene for den berørte forbruger. Bestemmelsen 
tages på den baggrund til efterretning, da bestemmelsen efter sekretariatets vurde-
ring er rimelig, saglig og ikkediskriminerende, da netselskabet og elleverandøren 
har en fælles interesse i at få rettet fejlen hurtigst muligt.  
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DEL 2 VEDRØRENDE KUNDEHENVENDELSER OG KLAGER  

GENERELT OM 2. DEL AF SERVICEVILKÅRENE 
165. Anden del af servicevilkårene handler generelt om frister og processer for 
håndteringen af forskellige typer af henvendelser fra henholdsvis kunder, elinstal-
latører, elleverandører eller netvirksomheder. Der er i forskellige typer af situatio-
ner angivet svarfrister for, hvornår netvirksomheden skal besvare elleverandørens 
henvendelser, således at elleverandøren kan give besked til kunden og lignende. 
Fristerne er fastsat i samspil med Energinet.dk’s markedsforskrifter, som fastsæt-
ter frister for indmeldelse af oplysninger til datahubben i forskellige situationer. 
Kommunikationen mellem elleverandøren og netvirksomheden vil oftest foregå 
via datahubben.  

166. Sekretariatet for Energitilsynet vil ikke forholde sig konkret til hver enkelt af 
de fastsatte frister, idet sekretariatet har lagt til grund, at fristerne afspejler et kom-
promis i branchen, hvor parternes forskellige hensyn er afvejet mod hinanden. 
Sekretariatet finder det generelt fornuftigt, at der i servicevilkårene er fastsat fri-
ster for, hvornår netselskabet skal besvare spørgsmål fra elleverandøren, undersø-
ge forskellige situationer nærmere og lignende, således at elleverandøren kan vare-
tage kommunikationen med kunden på et oplyst grundlag. I forbindelse med ind-
førelsen af engrosmodellen er elleverandøren kundens indgang til elmarkedet, og 
det vil derfor være elleverandøren, som kunden henvender sig til.  

167. Bestemmelsen omkring tidsfrister for besvarelse af elleverandørens henven-
delse indeholder en pligt for netselskaberne til at besvare henvendelser fra elleve-
randøren indenfor nærmere angivet tidsfrister. Fristen i forhold til besvarelse af 
kundehenvendelser og information til henholdsvis kunde eller elleverandør er i 
mange situationer fastsat til hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter fore-
spørgslen er kommet frem til netselskabet, fx netselskabets frist for besvarelse af 
simple spørgsmål, forslag til forventet årsforbrug, besked til kunden efter måler-
undersøgelse på stedet mv. Det fremgår af Dansk Energis vejledning vedrørende 
god adfærd i Elforsyningen, at netselskabet bør sikre sig, at henvendelser fra kun-
der besvares inden for rimelig tid. Skriftlige henvendelser, herunder e-mails, bør 
besvares så hurtigt, som det kan lade sig gøre, og under normale forhold inden for 
14 dage efter modtagelsen. Med udformningen af servicevilkårene sker der således 
en stramning af netselskabets frister for besvarelse af kundehenvendelser, idet 
simple spørgsmål skal besvares hurtigst mulig og senest 5 arbejdsdage efter mod-
tagelsen, mens netselskabets frist for at udarbejde udtalelser er lidt længere (10 
arbejdsdage).  

168.  Generelt er det gennemsigtigt for både kunden og elleverandøren, at der i 
flere forskellige situationer er fastsat den samme tidsfrist. Det er endvidere objek-
tivt, da fristerne er fastlagt og meldt ud til branchen på forhånd. Endelig vurderer 
sekretariatet, at fristerne umiddelbart fremstår som rimelige, idet elleverandøren 
og i sidste ende kunden kan få svar på simple henvendelser inden for en relativ 
kort tidshorisont, således at elleverandøren og/eller kunden kan træffe en beslut-
ning på et oplyst grundlag. 
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169. Sekretariatet vil nedenfor gennemgå udvalgte afsnit i 2. del af servicevilkåre-
ne, da hovedparten af 2. del af servicevilkårene handler om frister og processer, 
herunder guidelines for spørgsmål, som elleverandøren kan stille i forskellige situ-
ationer. Sekretariatet vil således ikke foretage en kronologisk gennemgang af dette 
afsnit. 

Afsnit 4.2 – Målerrelateret henvendelser 
170. I henhold til elforsyningslovens § 22, stk. 1 er det netselskabets ansvar at 
måle den elektricitet, der transporteres gennem virksomhedens net. Det følger 
derfor af de anmeldte servicevilkår, at det er netselskabets ansvar at varetage 
kommunikationen med kunden omkring måleraflæsning, målerudskiftning og 
stikprøvekontroller af elmåleren.  

171. Elleverandøren foretager den indledende visitation af egne kunder, der hen-
vender sig med et målerrelateret spørgsmål eller problemer. Hvis det drejer sig om 
generelle målerrelaterede spørgsmål, som elleverandøren kan få kendskab til via 
datahubben, er elleverandøren forpligtet til at gøre sig bekendt med dette via data-
hubben. Det kunne eksempelvis være spørgsmål vedrørende normalforbrug, må-
lernummer, omregningsfaktor og lignende, som ikke kræver særlig net- eller tek-
nisk viden. 

172. Elleverandøren skal visitere kunden videre til netselskabet, hvis det drejer sig 
om ydelser eller forhold, som kræver tekniske ændringer eller lignende.  

173. Sekretariatet bemærker, at det følger af elforsyningsloven, at netselskabet har 
ansvaret for at måle den elektricitet, som føres gennem virksomhedens net, og det 
er derfor nærliggende, at netvirksomheden besvarer spørgsmål vedrørende måler- 
eller nettekniske forhold, da netselskabet har kompetencen på dette område. Kun-
derne vil som udgangspunkt henvende sig til elleverandøren efter engrosmodellens 
ikrafttræden, og elleverandøren er forpligtet til at visitere kunden videre til nets-
elskabet, hvis det drejer sig om måler- eller nettekniske forhold, som elleverand-
øren ikke umiddelbart kan besvare. Sekretariatet vurderer, at det er gennemsigtigt 
for kunden, at kunden skal henvende sig hos elleverandøren, som derefter visiterer 
kunden videre til netselskabet, hvis det er relevant.  

Afsnit 4.3.7 – Driftsforstyrrelser – hvordan informeres Elleverandøren 
174. Netselskabet skal i henhold til Standardaftalens punkt 9.1. stille information 
til rådighed for Elleverandøren i tilfælde af driftsforstyrrelser på distributionsnet-
tet, som medfører afbrydelse af elforsyningen for en større kreds af kunder. 

175. Driftsforstyrrelser for en større kreds af kunder skal forstås som udkobling på 
10-20 kV radialniveau eller manglende levering fra det overliggende net.  

176. Servicevilkårene tager desuden stilling til særlige situationer, hvor det er af 
afgørende betydning for netdriften, at alle kald kommer direkte videre til netselsk-
abet. Det kan for eksempel være: 
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− Påvirkninger af elnettet som følge af lokale oversvømmelser forårsaget af 
forhøjet vandstand efter orkaner 

− Andre påvirkninger af elnettet som følge af ekstremt vejrlig 
 
177. Hvis ovenstående driftsforstyrrelser eller hændelser opstår, sørger netselsk-
abet for at lægge information på en for branchen fælles informationsplatform. 

178. Dansk Energi har den 1. december 2015 fremsendt en revideret version af 
servicevilkårene til Sekretariatet for Energitilsynet. I den seneste udgave af ser-
vicevilkårene er netselskaberne forpligtet til at lægge information omkring drifts-
forstyrrelser eller lignende hændelser på en for branchen fælles informationsplat-
form. Hvis informationsplatformen mod forventning ikke er idriftsat og klar til 
brug ved engrosmodellen ikrafttræden, skal netselskabet meddele information om 
de nævnte afbrydelse direkte til elleverandøren, fx ved email. 

179. Sekretariatet vurderer, at den oprindelige løsning, hvor den enkelte elleveran-
dør skulle tjekke de forskellige netselskabers hjemmeside ville være en urimelig 
belastning for den enkelteelleverandør. Den oprindelige løsning ville desudenvære 
diskriminerende, idet den vil give en fordel til koncernforbundne elleverandører, 
idet disse vil have en fordel i forhold til at få information omkring driftsforstyrrel-
ser fra det koncernforbundne netselskab. Sekretariatet finder det derfor positivt, at 
der i stedet bliver oprettet en fælles informationsportal, hvor netselskaberne lægger 
information omkring driftsforstyrrelser. Dette letter elleverandørers adgang til 
denne information, at elleverandøren kan søge information omkring driftsforstyr-
relser et enkelt sted, hvilket efter sekretariatets vurdering er rimeligt. Elleverand-
øren kan på baggrund af informationsplatformen bedre rådgive forbrugeren, når 
forbrugeren henvender sig til elleverandøren vedrørende driftsforstyrrelser og 
lignende. Indførelsen af den fælles informationsplatform er således ikkediskrimi-
nerende, idet alle elleverandører får lige adgang til information omkring driftsfor-
styrrelser. Sekretariatet tager derfor bestemmelse til efterretning.  

Afsnit 4.3.8 – Driftsforstyrrelser – hvordan informeres kunden 
180. Ved netselskabets planlagte afbrydelser, er det netselskabets ansvar at orien-
tere de berørte kunder individuelt. Ifølge servicevilkårene skal netselskabet be-
stræbe sig på, hvor det er praktisk muligt, at informere kunderne forud for planlag-
te afbrydelser af elforsyningen. Det kunne for eksempel dreje sig om afbrydelse 
som følge af vedligehold af nettet.  

181. Sekretariatet finder, at da det drejer sig om planlagte afbrydelser, burde det 
være muligt for netselskabet at orientere kunden omkring afbrydelsen før afbry-
delse af elforsyningen finder sted. Som det fremgår ovenfor af afsnit 4.3.7 oriente-
rer netselskabet endvidere elleverandøren omkring afbrydelse af elforsyningen, 
således at elleverandøren kan give kunden besked, hvis kunden henvender sig til 
elleverandøren. Kunden har således mulighed for at få informationen fra både 
netselskabet og elleverandøren, hvis kunden kontakter dem. Sekretariatet finder, at 
netselskabet bør bestræbe sig på at orientere kunden forud for planlagte afbrydel-
ser af elforsyningen, hvor det er muligt. Hvis det drejer sig om væltede træer over 
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ledningerne, kan det være vanskeligt at orientere kunderne i god tid. Sekretariatet 
har ikke yderligere bemærkninger til bestemmelsen, som tages til efterretning.      

Afsnit 4.3.9 – Driftsforstyrrelser  
182. Hvis en elleverandør bliver kontaktet af en kunde omkring driftsforstyrrelser, 
og dette ikke er registreret på den fælles informationsplatform, skal elleverandøren 
sørge for, at kunden straks viderestilles til netselskabet, såfremt afbrydelsen skyl-
des en fejl eller udkobling på lavspændingsniveauet.  

183. Sekretariatet finder, at det er rimeligt, at kunden straks viderestilles til nets-
elskabet i dette tilfælde, således at netselskabet bliver bekendt med driftsforstyrrel-
sen og har mulighed for at udbedre den. Endvidere har netselskabet den fornødne 
kendskab til at vurdere årsagen til driftsforstyrrelsen. Da det kan være svært for 
kunderne at navigere rundt mellem elmarkedets aktører, finder sekretariatet, at det 
er rimeligt, at aktørerne medvirker til, at kunderne bliver viderestillet til den kom-
petente aktør i den givne situation. Det er desuden gennemsigtigt for kunden, at 
kunden alene skal henvende sig til elleverandøren, som derefter sørger for at vide-
restille til den kompetente aktør i den givne situation.  

Afsnit 4.3.10 – Døgnservice 
184. Netselskabet og Elleverandøren er i henhold til elforsyningslovens § 72 a, 
stk. 4 forpligtet til at sikre en døgnservice, der formidler kontakt til den relevante 
netvirksomhed og Energinet.dk vedrørende nettekniske forhold. 

185. Servicevilkårene definerer, hvilke kundehenvendelser, der ikke kan afvente 
næste arbejdsdags normale arbejdstid. Det drejer sig om henvendelser vedrørende: 

− Strømafbrydelser, som skyldes fejl eller mistanke om fejl ved distributions-
nettet 

− Elsikkerhedsmæssige forhold, der medfører væsentlig fare for personer, byg-
ninger eller løsøre. 

 
186. Servicevilkårene afgrænser således, hvilke henvendelser fra kunder, som skal 
behandles i døgnservice, og hvilke henvendelser, som kan vente til næste arbejds-
dag. Ifølge forarbejderne til elforsyningslovens § 72 a, stk. 4, behandles anmeldel-
ser af tekniske problemer med elforsyningen eller måleren i elhandelsvirksomhe-
dernes døgnbemandede servicefunktion. Denne bestemmelse i servicevilkårene 
foretager således en yderligere afgrænsning end forarbejderne til elforsyningslo-
vens § 72 a, stk. 4 i forhold til, hvilke forhold, der skal behandles i den døgnbe-
mandede servicefunktion.  

Sekretariatet bemærker, at det er en byrde for elleverandørerne at skulle etablere 
og sørge for driften af en døgnbemandet servicefunktion. Denne bestemmelse i 
servicevilkårene reducerer de typer af henvendelser, som skal behandles i den 
døgnbemandede servicefunktion til det allermest nødvendige. Sekretariatet vurde-
rer, at det er rimeligt, at byrden for elleverandørerne bliver begrænset, så det alene 
er de allermest nødvendige henvendelser, som bliver behandlet i den døgnbeman-
dede servicefunktion. Bestemmelsen tages på den baggrund til efterretning.  
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Afsnit 5 – Kundeklager 
187. Ifølge Standardaftalens punkt 12 er udgangspunktet, at elleverandøren mod-
tager og behandler alle klager fra kunden vedrørende det løbende aftaleforhold, 
herunder også klager relateret til fejl ved kundens elmåler. 

188. Netselskabet skal i fornødent omfang medvirke til elleverandørens klagebe-
handling over for kunden, således at elleverandøren kan levere klagebehandling af 
god standard. Netselskabet skal derfor besvare elleverandørens henvendelser uden 
ugrundet ophold.  

189. Elleverandøren er berettiget til at anmode netselskabet om en udtalelse til en 
klagesag. Udtalelsen skal udarbejdes, så den egner sig til videregivelse til kunden. 
Såfremt elleverandørens afgørelse er indbragt for en klageinstans, skal netselsk-
abet ved besvarelse af henvendelser fra elleverandøren loyalt medvirke til, at elle-
verandøren kan overholde sine frister for svar i forhold til klageinstansen. 

190. Det tilsvarende gør sig gældende i forbindelse med klager over netselskabets 
tilslutningsbestemmelser, hvor elleverandøren loyalt skal medvirke til at oplyse 
sagen.  

191. Netselskabet skal besvare elleverandørens anmodning om en udtalelse hur-
tigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen. Simple spørgsmål skal 
besvares hurtigst muligt og senest 5 dage efter modtagelsen. Hvis netselskabet 
ikke har mulighed for at overholde disse tidsfrister på grund af sagens kompleksi-
tet, skal netselskabet underrette elleverandøren om grunden til fristoverskridelsen 
samt, hvornår elleverandøren kan forvente et svar.  

192. Netselskabet er ikke forpligtet til at besvare elleverandørens spørgsmål, hvis 
elleverandøren selv kan skaffe oplysningerne, for eksempel via datahubben. 

193. Sekretariatet vurderer, at servicevilkårene omkring klagebehandling harmo-
nerer med elforsyningslovens § 72 a, stk. 4, hvorefter elleverandøren skal behand-
le klager fra forbrugere. Det fremgår af forarbejderne til elforsyningslovens § 72 a, 
stk. 4, at alle henvendelser fra en forbruger vedrørende elforbrug og leveringsfor-
hold i øvrigt vil derfor skulle gå til den elhandelsvirksomhed, som forbrugeren har 
indgået aftale med. I den forbindelse pålægges elhandelsvirksomhederne at be-
handle elforbrugernes klager over forhold, der vedrører kontrakten mellem elhan-
delsvirksomheden og forbrugeren. Det fremgår desuden af elleveringsbekendtgø-
relsens § 18, stk. 1, at en elkunde har ret til klagebehandling af god standard hos 
sin elhandelsvirksomhed af forhold, som vedrører aftaleforholdet, herunder klager 
over det målte forbrug. Behandlingen af en klage skal ske hurtigst muligt. Elleve-
randøren kan i forbindelse med behandlingen af klagen være afhængig af input fra 
netselskabet, hvis det drejer sig om tekniske- eller målerforhold. Sekretariatet fin-
der det derfor rimeligt, at netselskabet skal besvare henvendelser og komme med 
udtalelser til elleverandøren hurtigst muligt og senest indenfor nogle nærmere 
fastsatte tidsfrister. Sekretariatet vurderer, at disse frister er ikke diskriminerende, 
idet fristerne gælder for alle elleverandører og netselskabet, og vilkårene er objek-
tive, idet de er meldt ud til parterne på forhånd. Bestemmelserne i servicevilkårene 
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harmonerer således med lovgivningen på dette område, idet klagebehandlingen 
som udgangspunkt skal foretages hurtigst muligt, dog senest indenfor nogle nær-
mere angivne frister. Servicevilkårene fungerer vedrørende disse tidsfrister, som 
en praktisk udmøntning af lovgivningen, som fastsætter serviceniveauet mellem 
elleverandøren og netselskabet.    

Afsnit 5.6 – Økonomisk betydning af en klage 
194. Såfremt der er behov for efterregulering mellem netselskab og elleverandør 
på baggrund af en klage, sker denne efterregulering i henhold til Standardaftalens 
almindelige bestemmelser herom samt Energinet.dk’s markedsforskrifter. I hen-
hold til Standardaftalens punkt 12 skal netselskabet vederlagsfrit bistå elleverand-
øren og/eller elkunden vedrørende henvendelser og klager relateret til netselsk-
abets ydelser under Standardaftalen i overensstemmelse med elforsyningslovens 
bestemmelser. For netselskabets ydelser herudover kan netselskabet opkræve en 
rimelig betaling for medgået tid. Tilsvarende kan elleverandøren fakturere eventu-
el bistand til netselskabet.  

195. I henhold til denne bestemmelse i servicevilkårene skal hver part i klagesagen 
afholde egne direkte omkostninger i relation til klagebehandlingen. Elleverandøren 
afholder eventuelle domstolsgebyrer, idet elleverandøren er kundens umiddelbare 
modpart i en klagesag. 

196. Sekretariatet finder det rimeligt, at hver part afholder egne direkte omkost-
ninger i relation til klagebehandlingen. Dette medfører, at hver part er klar over, 
hvor mange omkostninger den enkelte klagesag er forbundet med. Sekretariatet 
finder det endvidere rimeligt, at elleverandøren afholder domstolsgebyrer, da elle-
verandøren og kunden er parter i aftaleforholdet omkring levering af elektricitet. 

Afsnit 6 – Forespørgsler gennem datahubben 
197. Dette afsnit beskriver de forskellige processer for forespørgsler gennem data-
hubben. Disse processer er fastsat i Energinet.dk’s markedsforskrifter.  

198. Derudover indeholder dette afsnit af servicevilkårene en beskrivelse af, hvor-
når henholdsvis elinstallatør, netselskab eller elleverandør skal inddrages for ek-
sempel i forbindelse med tilslutning og nedlæggelse af et målepunkt. Endvidere 
beskrives de situationer, hvor netselskabet kan påtage sig en økonomisk risiko, fx 
hvis der sker tilslutning af en kunde på et målepunkt, før der er valgt en elleveran-
dør på det pågældende målepunkt. 

199. Sekretariatet har ikke bemærkninger til dette afsnit, som primært beskriver de 
praktiske processer.  

Afsnit 6.10 – Målerundersøgelse 
200. En elleverandør kan, via datahubben, anmode netselskabet om at undersøge 
en kundes elmåler. Såfremt elleverandøren kræver elmåleren undersøgt på et ak-
krediteret målerlaboratorium, skal netselskabet sende elmåleren til undersøgelse på 
et akkrediteret målelaboratorium. Elleverandøren skal dog forinden denne anmod-
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ning have udredt, om kundens henvendelse kan skyldes andet end fejl ved måle-
ren. 

201. Såfremt elmåleren viser sig at være fejlfri, betaler elleverandøren gebyr for 
målerundersøgelsen. 

202. Sekretariatet vurderer, at det er rimeligt, at elleverandøren kan kræve, at en 
kundes elmåler bliver vurderet på et akkrediteret målerlaboratorium, såfremt elle-
verandøren har mistanke om fejl ved måleren. Da måleren er undersøgt på elleve-
randørens foranledning, vurderer sekretariatet desuden, at det er rimeligt, at elleve-
randøren bærer omkostningerne til denne undersøgelse, hvis undersøgelsen viser, 
at der ikke er fejl på elmåleren.  

Afsnit 7 – Håndtering af tyveri af elektricitet 
203. Tyveri af elektricitet i et netområde er et forhold direkte mellem netselskab 
og kunde, og det skal derfor håndteres efter dansk rets almindelige regler. Nets-
elskabet skal opgøre sit tab i forbindelse med tyveriet. Netselskabets krav på er-
statning skal rettes til den person, som har forbrugt strømmen uberettiget. 

204. Hvis kunden erkender forbrug og betalingsforpligtelse, og der er registreret 
en elleverandør på målepunktet, kan netselskabet håndtere forbruget som en kor-
rektion af måledata i henhold til Energinet.dk’s markedsforskrifter. 

205. Sekretariatet finder umiddelbart, at dette afsnit i servicevilkårene harmonerer 
med dansk rets almindelige regler samt Energinet.dk’s markedsforskrifter. Sekre-
tariatet har ikke yderligere bemærkninger hertil.  

  
 


