
 

 

 

 

 

Vejledende udtalelse om elforsyningslovens bestemmelse om lukke-

besøg 

 

Sammen med sin anmeldelse af en revideret udgave af forskrift H1 om 

leverandørskift m.m. har Energinet.dk rejst spørgsmålet om forståelsen 

af lovens regulering af lukkebesøg, jf. Energinet.dk’s anmeldelse med 

mail af 15. oktober 2013, samt Energinet.dk’s opfølgende mail herom af 

2. december 2013.  

 

Lovens bestemmelse om betingelserne for lukkebesøg er gengivet i pkt. 

2 i afsnit 9 i H1. 

 

 

Tilkendegivelse 

Sekretariatet finder, at såfremt der er behov for en lovfortolkning, der 

udvider anvendelsesområdet, således at ikke blot forsyningspligtige virk-

somheder kan initiere lukkebesøg hos kunden, som det fremgår af § 72, 

stk. 5, i elforsyningsloven, men også netvirksomheder kan tage dette ini-

tiativ, bør Energinet.dk rette henvendelse til Energistyrelsen som rette 

myndighed.

 

Sagsfremstilling 

I sin anmeldelse af 15. oktober 2013 henleder Energinet.dk opmærksom-

heden på, at den beskrevne procedure for lukkebesøg er revideret. Be-

stemmelsen findes i pkt. 2 i afsnit 9 i H1, som genanmeldt den 2. decem-

ber 2013, hvoraf fremgår: 

 

Afbrydelse af et målepunkt kan være aktuelt i følgende tilfælde: 

1. Manglende betaling af sikkerhedsstillelse til netvirksomhed. 

2. Manglende betaling af sikkerhedsstillelse til den forsyningspligtige elleve-

randør, når denne leverer et forsyningspligtprodukt til kunden. 

3. Tekniske afbrydelser af kunden; for eksempel ved fejl i og reparation af 

elnettet, fejl i kundens installation, brand mv. 

4. Efter anmodning fra kunden, typisk ved længere tids bortrejse. 

 

Energinet.dk vurderer, at denne formulering er i overensstemmelse med 

elforsyningsloven. 

 

21. januar..2013 

Sag  13 /1182 

/ laa, lch 

Deres ref.  

 

Sekretariatet for Energi-

tilsynet 

 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 41 71 54 00 

Mail post@energitilsynet.dk 

Web www.energitilsynet.dk  

 

mailto:post@energitilsynet.dk
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Lovgrundlag 

Bestemmelsen findes i elforsyningslovens § 72, stk. 5, lovbek. 

1329/2013, hvori står: 

 

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

betalingsvillighed fra en forbruger, kan en forsyningspligtig virksomhed kræve 

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

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

sikkerhed, kan den forsyningspligtige virksomhed tage skridt til afbrydelse af 

elektricitetsforsyningen. Afbrydelse af elektricitetsforsyningen til en forbruger 

kan ikke ske som middel til at inddrive skyldig betaling for allerede afholdt 

forbrug.« 

 

Metodebekendtgørelsens § 1  om anmeldelsespligt og om metoder inde-

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

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk 

skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser 

og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

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

somhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder ta-

riffer. 

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

datoen for Tilsynets godkendelse. 

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

metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

 

Vurdering 

Indledningsvis bemærkes, at sekretariatet er enigt med Energinet.dk i, 

at der ikke er tale om en metode, som skal anmeldes til Energitilsynet, 

med henblik på tilsynets godkendelse heraf, jf. § 1 i metodebekendtgø-

relsen. 

Angående Energinet.dk’s gengivelse af lovbestemmelsen, bemærker 

sekretariatet, at Energinet.dk i forskriften giver mulighed for, at net-

virksomheder ifølge pkt. 2 i afsnit 9 i H1, kan initiere et lukkebesøg, 

idet afbrydelse kan ske ved manglende betaling af sikkerhedsstillelse til 

netvirksomhed. 

Sekretariatet bemærker, at adgangen til at initiere lukkebesøg alene til-

kommer den forsyningspligtige virksomhed og kun kan ske ved kun-

dens manglende sikkerhedsstillelse, jf. § 72, stk. 5 i elforsyningsloven.  

Såfremt der er behov for en lovfortolkning, der udvider lovens anven-

delsesområde, således at ikke blot forsyningspligtige virksomheder kan 

initiere lukkebesøg hos kunden, som det fremgår af § 72, stk. 5, i elfor-

syningsloven, men også netvirksomheder kan tage dette initiativ, bør 

Energinet.dk rette henvendelse til Energistyrelsen som rette myndig-

hed. 
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Endelig kan det oplyses, at sekretariatet har talt med Energistyrelsen te-

lefonisk den 5. december 2013, og har forelagt Energinet.dk’s forståel-

se af § 72, stk. 5, hvorefter netvirksomheder - udover forsyningspligtige 

- kan initiere lukkebesøg. Energistyrelsen er opmærksom på, at Energi-

net.dk finder det problematisk, at netvirksomheder ikke kan initiere 

lukkebesøg. 

                                                                                

 

 


