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PUNKT 5 | RETSBILAG | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. SEPTEMBER 2017 

BILAG 1 TIL PUNKT 5 - RETSGRUNDLAG 

 I det følgende gennemgås de love, bekendtgørelser, praksis mv., der har relevans 
for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i tilsynsnotatet.  

NATURGASFORSYNINGSLOVEN 

1. Naturgasforsyningslovens (lovbekendtgørelse nr. 449 af 31. maj 2000 om na-
turgasforsyning, som senest ændret ved lov nr. 663 af 8. juni 2017) formålsbe-
stemmelser følger af lovens § 1:

§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets naturgasforsyning tilrettelægges og gennemføres i over-
ensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbe-
skyttelse. Loven skal inden for denne målsætning give forbrugerne adgang til billig naturgas.
Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bære-
dygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser, samt sikre en effektiv anvendelse af
økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for handel med naturgas.

2. Anmeldelsespligten fremgår af lovens § 36 a, mens kravet til anmeldelserne
bl.a. er fastsat i lovens § 40:

§ 36 a, stk. 1. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet samt
LNG-faciliteter fastsættes af transmissions-, distributions- og LNG-selskaber efter offentliggjorte
metoder, som er godkendt af Energitilsynet.

§ 40. Transmissions-, distributions-, LNG- og forsyningspligtige selskaber med bevilling, jf. §§ 10
og 24, og Energinet.dk eller denne virksomheds helejede dattervirksomheder, der varetager di-
stributionsvirksomhed, skal til Energitilsynet anmelde
1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til
transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter, herunder tariffer,
2) priser, tariffer og betingelser for transmissions-, distributions-, LNG- og forsyningspligtydelser-
ne og grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Energitilsynets nær-
mere bestemmelse,
3) dokumentation for regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter,
4) opgørelse af indskudskapital,
5) regnskaber, budgetter og andre oplysninger efter Energitilsynets nærmere bestemmelse til
brug ved fastsættelsen af og tilsynet med de i § 37 a nævnte indtægtsrammer.
Stk. 2. For virksomhed, der varetages af Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datter-
selskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, skal der, for så vidt angår transmissi-
onsydelser, til Energitilsynet anmeldes priser, tariffer og betingelser for ydelser samt grundlaget
for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Energitilsynets nærmere bestemmelse.
Stk. 3. Energitilsynet kan fastsætte regler om anmeldelser efter stk. 1 og 2.

3. Det følger af lovens §§ 7, stk. 5 og 18, stk. 2, at adgang til nettet skal gives på
objektive, rimelige, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår og kriterier:
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§ 7, stk. 5. Bevillingspligtige selskaber, jf. kapitel 3 og 4, skal stille deres ydelser til rådighed for
forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår. Dette gælder tilsvarende
for virksomhed, der varetages af Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber i
medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk.

§ 18, stk. 2. Anmodning om benyttelse af systemet rettes til det transmissions-, distributions-, la-
ger- eller LNG-selskab, hvis net, lager eller LNG-facilitet ønskes benyttet. Selskaberne skal give
adgang til systemet på grundlag af objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier.

SAMFAKTURERINGSBEKENDTGØRELSEN 

4. Samfakturering er muliggjort af samfaktureringsbekendtgørelsen (bekendtgørel-
se nr. 691 af 1. juli 2005), som bl.a. fastsætter:

§ 1. Naturgasdistributionsselskaber skal efter anmodning fra naturgasleverandører på rimelige og
ikkediskriminerende vilkår give naturgasleverandører mulighed for, på naturgasdistributionssel-
skabernes vegne, at fakturere betaling for benyttelse af distributionsnettet og afgifter overfor na-
turgaskunder, som har et aftaleforhold med naturgasdistributionsselskabet om transport i distribu-
tionsnettet.
Stk. 2. Ved samfakturering i henhold til denne bekendtgørelse forstås betaling for den samlede
naturgasleverance inklusive betaling for benyttelse af distributionsnettet og afgifter. Aftaleforhol-
det mellem naturgasdistributionsselskabet og naturgaskunden berøres ikke i øvrigt af, at natur-
gasleverandøren forestår fakturering på naturgasdistributørens vegne.
Stk. 3. Såfremt en naturgasleverandør ønsker at forestå samfakturering, kan distributionsselska-
bet kræve, at naturgasleverandøren samfakturerer samtlige sine kunder i distributionsselskabets
bevillingsområde, som har et aftaleforhold med naturgasdistributionsselskabet om transport i di-
stributionsnettet.
Stk. 4. En naturgasleverandør, som forestår samfakturering, skal på fakturaen til naturgaskunden
tydeligt anføre, hvilke betalingskrav, herunder betaling for benyttelse af distributionsnettet og af-
gifter, der opkræves på vegne af distributionsselskabet.
Stk. 5. Ved samfakturering overfor naturgaskunder skal merværdiafgiftslovens § 52 og kapitel 11 i
bekendtgørelsen til merværdiafgiftsloven opfyldes såvel vedrørende leverancer fra naturgasdi-
stributionsselskabet som leverancer fra naturgasleverandøren.

§ 2: Såfremt distributionsselskabets økonomiske risiko øges ved at lade en naturgasleverandør
forestå samfakturering, kan distributionsselskabet kræve sikkerhedsstillelse fra naturgasleveran-
døren, hvis dette skønnes nødvendigt på baggrund af en konkret kreditvurdering af naturgasleve-
randøren.
Stk. 2. En sikkerhedsstillelse efter stk. 1 skal stå i et rimeligt forhold til den øgede risiko, distribu-
tionsselskabet påføres.

§ 4: Energitilsynet fører tilsyn med overholdelse af § 1 og § 2, stk 1 og 2.
Stk. 2. Klager over manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte bestemmelser kan indgives til
Energitilsynet.
Stk. 3. Klager over manglende overholdelse af § 3 kan indgives til Energistyrelsen.

§ 5: Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der und-
lader at tilbyde samfakturering i overensstemmelse med § 1.

ANMELDELSESBEKENDTGØRELSE PÅ NATURGASOMRÅDET 

5. Anmeldelsespligten for gasdistributionsselskaber følger ligeledes af anmeldel-
sesbekendtgørelsen på naturgasområdets (bekendtgørelse nr. 822 af 27. juni 2014)
§ 1:

§ 1. Anmeldelsespligt efter denne bekendtgørelse påhviler transmissions-, distributions-, lager-,
LNG- og forsyningspligtige selskaber, som disse er defineret i lovens § 6, jf. §§ 10 og 24, samt
virksomhed, der varetages af Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datterselskaber i
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medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 
2011. 

6. Omfanget af anmeldelserne følger bl.a. af bekendtgørelsens § 2:

§ 2. Transmissions-, distributions-, LNG- og forsyningspligtige selskaber skal til Energitilsynet
anmelde
1) metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser,
herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse, jf. lovens § 40, 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 efter disses fastsættelse eller
vedtagelse, dog senest samtidig med, at priserne, tarifferne og betingelserne træder i kraft, jf.
lovens § 40, stk. 1, nr. 2
3) dokumentation for regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter, jf. lovens § 40, stk. 1, nr. 3, og
4) opgørelser af indskudskapital, jf. lovens § 40, stk. 1, nr. 4.
Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, er en forudsætning for
virksomhedernes anvendelse 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.
Stk. 5. Energitilsynet kan udarbejde nærmere vejledning til anmeldelse af grundlaget for priser,
tariffer og ydelser, der omfattes af bevillingerne, jf. stk. 1, nr. 2.

FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF NATURGAS 

7. Reglerne for hvornår forsyningspligtige naturgasleverandører må afregne kun-
derne fremgår af bekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 311 af 20. marts 2013 som
senest ændret ved bekendtgørelse 1354 af 12. december 2014) § 12, stk. 3:

§ 12, stk. 3. Betalingen for naturgas fra en naturgasleverandør, der har opnået bevilling efter den
1. januar 2013, leveret i virksomhedens egenskab af forsyningspligtig virksomhed, sker aconto
hver tredje måned i 4 lige store rater. Opgørelse og afregning af det faktiske forbrug sker mindst
1 gang om året. Betalingsfristen er tidligst den 5. dag i den 2. måned i hver 3-måneders periode.
Længere betalingsfrist kan ydes, men ikke kortere.

8. Kravene for naturgasleverandørers betingelser og vilkår for betaling fremgår af
§ 12, stk. 4:

Stk. 4. De generelle vilkår og betingelser for betaling skal være rimelige og gennemsigtige. De 
skal anføres i et klart og forståeligt sprog og må ikke indeholde ikkekontraktmæssige hindringer 
for udøvelsen af forbrugerens rettigheder, såsom krav om unødig dokumentation. 

ENERGITILSYNETS PRAKSIS 

9. Københavns Energi, Bygas – ændrede betalingsbetingelser for kogegaskunder,
afgørelse af 23. juni 2008 – journalnummer 4/0920-8901-0112

10. DONG Gas Distribution – godkendelse af ny metode for afregningscyklus,
sekretariatsafgørelse af 26. oktober 2010 – journalnummer 4/8020-0304-0006

11. Naturgas Fyn Distribution – godkendelse af ny metode for afregningscyklus,
afgørelse af 31. januar 2011 – journalnummer 4/0820-0304-0012

12. SEAS overgang fra bagudbetaling til forudbetaling, afgørelse af 24. juni 1985
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13. Energitilsynets praksisnotat af 29. marts 2004 (gebyrer, betalings- og indsigel-
sesfrister/rentefastsættelse)

FORUDBETALING I PRAKSIS 

FORSYNINGSPLIGTIGE NATURGASLEVERANDØRER 
14. Afregningscyklussen for forsyningspligtige naturgasleverandører, der har op-
nået bevilling efter den 1. januar 2013 er reguleret i bekendtgørelse nr. 1354 af 12.
december 2014 § 12, stk. 3:

Stk. 3. Betalingen for naturgas fra en naturgasleverandør, der har opnået bevilling efter den 1. 
januar 2013, leveret i virksomhedens egenskab af forsyningspligtig virksomhed, sker aconto hver 
tredje måned i 4 lige store rater. Opgørelse og afregning af det faktiske forbrug sker mindst 1 
gang om året. Betalingsfristen er tidligst den 5. dag i den 2. måned i hver 3-måneders periode. 
Længere betalingsfrist kan ydes, men ikke kortere. 

15. Af denne bestemmelse fremgår, at forbrugeren for en acontoperiode på et
kvartal får ca. en måned og fem dages kredit, og betaler ca. en måned og 25 dage
forud. I forhold til Dong Gas Distributions’ metodegodkendte afregningscyklus af
26. oktober 2010 har en forbruger derfor 25 dages mindre kredit, såfremt forbruge-
ren modtager naturgaslevering fra en forsyningspligtig naturgasleverandør, hvis
naturgasleverandøren ikke vælger at give forbrugeren en længere betalingsfrist end
den, som er fastsat i bestemmelsen.

BYGAS/KOGEGASKUNDER 
16. Energitilsynet afgjorde den 23. juni 2008 en sag vedrørende ændrede beta-
lingsbetingelser for kogegaskunder (4/0920-8901-0112). Sagen blev afgjort på
baggrund af en anmodning fra KE Bygas A/S (KE), som bl.a. gerne ville bede
Energitilsynet om at tage stilling til, om KE kunne ændre betalingsbetingelserne
for kogegaskunder fra tre måneders bagudbetaling til ét års forudbetaling, alterna-
tivt én årlig betaling, som ville udgøre et halvt års bagudbetaling og et halvt års
forudbetaling.

17. Baggrunden for ønsket om de ændrede betalingsbetingelser var, at det ville
give betydelige besparelser på det administrative område, samt et formindsket tab
på debitorer. KE anførte ligeledes, at der var tale om et årligt mindre beløb pr.
forbruger, og såfremt forudbetalingen blev gennemført gradvist, ville ulempen for
forbrugerne være lille, samt at ændringen ville medføre en betydelig prisnedsæt-
telse for forbrugerne.

18. I forbindelse med sagen udtalte Energitilsynet, at det ikke kunne anses for
urimeligt, at en kollektiv forsyningsvirksomhed stillede krav om forudbetaling for
en acontoperiode, typisk et kvartal, da en sådan betalingsmåde giver store admini-
strative besparelser samt sikrer mod tab på debitorer, hvilket er til gavn for samtli-
ge forbrugere. Dette udtalte Energitilsynet på baggrund af en Monopol-ankenævns
kendelse af 24. november 1987, der stadfæstede en afgørelse fra Elprisudvalget af
24. juni 19851.

1 Elprisudvalgets afgørelse af 24. juni 1985 vedr. SEAS overgang fra bagudbetaling til forudbetaling 
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19. Af Elprisudvalgets afgørelse fremgår blandt andet også, at det ikke findes uri-
meligt, at en forsyningsvirksomhed ændrer sine betalingsbetingelser fra bagudbe-
taling til forudbetaling for en acontoperiode, typisk tre måneder, forudsat, at indfø-
relsen sker gradvist, samt at en eventuel rentefordel kommer forbrugerne til gode.

20. I det konkrete tilfælde udtalte Energitilsynet, at dette mål også kunne opnås
ved omlægning fra kvartalsvis bagudbetaling til halvårlig forudbetaling i stedet for
én årlig forudbetaling.

21. Beløbet, som forbrugeren skulle betale, var i størrelsesordenen af ca. 900 kr.
årligt. SET fandt i denne forbindelse, at én årlig forudbetaling ville være urimelig,
da KE således ville råde over forbrugernes kapital i en længere periode, i forhold
til en forudbetaling på ca. 225 kr. pr. kvartal. Den store forudbetaling ville give
fordele for KE, som blev betalt af forbrugerne. Dette fandt SET også på baggrund
af argumentationen i Elprisudvalgets afgørelse af 24. juni 1985. I samme ombæ-
ring fandt SET, at 900 kr. pr. år ikke kan anses for at være et uvæsentligt beløb i
en almindelig husholdning.

22. I forbindelse med KEs alternativ med et halvt års bagudbetaling og et halvt års
forudbetaling fandt Energitilsynet, at en sådan afregningscyklus vil øge risikoen
for tab på debitorer og desuden ikke vil fremme gennemsigtighed i prisafregnin-
gen.

23. På denne baggrund fandt Energitilsynet, at de af KE anførte fordele ved en
længere forudbetalingsperiode kunne retfærdiggøre, at Energitilsynet i det konkre-
te tilfælde kunne fravige praksis om kun at tillade forudbetaling for tre måneder,
således at KE kunne kræve forudbetaling for et halvt år.

24. Hjemmelsgrundlaget var:

Lov nr. 549 af 6. juni 2007 om varmeforsyningslovens §§ 20, stk. 1 og 21, stk. 4. 

§ 20, stk. 1. Inden for de i § 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg,
industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg
m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset
fra naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efter-
forskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt
finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse
med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-11, § 20 a, stk. 7,
og § 20 b.

21, stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urime-
lige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til lo-
ven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om 
ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. 

ELOMRÅDET – ENGROSMODELLEN 
25. Engrosmodellen blev bl.a. til på baggrund af lov nr. 575 af 18. juni 2012 med
det formål at fremme konkurrencen på elmarkedet, samt at gøre det mere oversku-
eligt at være elkunde. Med engrosmodellen sikres det, at forbrugere nu kun mod-
tager én regning og i det store hele kun skal kommunikere med elleverandøren.
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26. Efter engrosmodellen er det elleverandørerne, der skal opkræve forbrugerne
for hele elafregningen, herunder omkostninger, som vedrører transport af elektrici-
tet. Det er elleverandørerne, der hæfter overfor netselskaberne for disse betalinger.

27. Da Engrosmodellen trådte i kraft den 1. april 2016 blev levering af el konkur-
renceudsat, hvilket bl.a. betød, at det nu skulle være op til den enkelte forbruger
aktivt at vælge hvilken elleverandør, som forbrugeren ønsker at modtage el fra.

28. Forbrugerens afregningscyklus overfor elleverandører er ikke reguleret, hver-
ken i elforsyningsloven2 eller elleveringsbekendtgørelsen3. Det er derfor op til
forbrugeren at vælge den elleverandør, der tilbyder den afregningscyklus, som
forbrugeren bedst kan lide. En forbruger, der ønsker en elleveringsaftale med bag-
udbetaling kan derfor indgå aftale med en elleverandør, der tilbyder kredit i deres
afregningscyklus. Dette vil typisk betyde, at forbrugeren betaler mere end denne
ville gøre, såfremt forbrugeren indgik aftale med en elleverandør, der kræver for-
udbetaling for hele acontoperioden.

29. Elleveringsbekendtgørelsens § 5 opsætter dog en række generelle krav til el-
handelsvirksomhedernes afregning af deres kunder:

§ 5. Elhandelsvirksomheden skal tilbyde forbrugeren et bredt udvalg af betalingsmetoder, som
ikke må indebære urimelig forskelsbehandling af kunderne. Enhver forskel i vilkår og betingelser
som følge af den valgte betalingsmetode, skal afspejle elhandelsvirksomhedens omkostninger
ved forskellige betalingssystemer.
Stk. 2. Ved acontobetaling skal de anvendte mængder være rimelige og afspejle det forventede
elektricitetsforbrug.
Stk. 3. De generelle vilkår og betingelser for betaling skal være rimelige og gennemsigtige. De 
skal anføres i et klart og forståeligt sprog og må ikke indeholde ikkekontraktmæssige hindringer 
for udøvelsen af forbrugerens rettigheder såsom krav om unødig dokumentation. 

30. Betaling, som elleverandøren skal svare til netvirksomheden er bl.a. reguleret i
elforsyningslovens § 72 d:

Netvirksomheden og Energinet.dk fakturerer elhandelsvirksomheden for deres ydelser ud fra det 
samlede forbrug i en måned og betalingen på elhandelsvirksomhedens aftagenumre. Netvirk-
somheden fakturerer ligeledes elhandelsvirksomheden for elafgift, som netvirksomheden skal 
svare efter lov om afgift af elektricitet. Energinet.dk fakturerer endvidere elhandelsvirksomheden 
for betaling for omkostninger i medfør af § 8, stk. 1, og for elafgift, som Energinet.dk skal svare 
efter lov om afgift af elektricitet, for elforbrugere, som er direkte tilsluttet transmissionsnettet. 
Stk. 2. Faktureringerne efter stk. 1 skal ske med en betalingsfrist på mindst 14 dage fra datoen 
for fakturaens udstedelse, dog tidligst 25 dage regnet fra forbrugsmånedens udgang. 
(…) 

31. Dette betyder, at en elleverandør som udgangspunkt skal betale netvirksomhe-
den 25 dage efter afslutningen på den forbrugsmåned, som der bliver afregnet for.

2 Lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016 af lov om elforsyning 
3 Bekendtgørelse nr. 1233 af 6. november 2015 om elhandelsvirksomheders opgaver og forpligtelser i forbindelse 

med levering af elektricitet til elkunder 
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32. Ligeledes er forholdet mellem netselskab og elleverandør reguleret i Dansk
Energis Standardaftale4. Jf. Standardaftalens pkt. 17 og fremefter kan et netselskab
fra en elleverandør kræve sikkerhedsstillelse, såfremt en række betingelser er op-
fyldt. Kriterierne for hvornår et netselskab må kræve sikkerhedsstillelse fra en
elleverandør er ikke kumulative, og inkluderer bl.a. situationer, hvor netselskabet
har sendt 2 rykkere til elleverandøren, at elleverandøren er registreret i RKI eller at
elleverandøren har en negativ egenkapital.

TELEFON- OG INTERNETABONNEMENTER 
33. Aftaler om telefon- og internetabonnementer er alene reguleret efter forbruger-
aftaleretlige regler, herunder forbrugeraftaleloven, aftaleloven, markedsføringslo-
ven mv. Forudbetaling henholdsvis kredit er ikke specifikt reguleret i disse love,
hvorfor udbyderne af f.eks. telefon- og internetabonnementer umiddelbart selv kan
vælge afregningsmetoden for disse ydelser. Udgangspunktet er dog, at en forbru-
ger først skal betale for en ydelse, når denne er leveret.

34. Derfor kan det være i strid med de forbrugerretlige regler at kræve forudbeta-
ling, hvis den erhvervsdrivende ikke har en ”saglig og rimelig grund” til at kræve
dette5. Det fremgår ligeledes af Teleindustriens retningslinjer for betalinger ved
fjernsalg, der er lavet i samarbejde med Forbrugerombudsmanden6, side 13:
”Standardvilkår om forudbetaling vil kunne blive anset for urimelige og i strid
med god markedsføringsskik og bør derfor ikke anvendes, medmindre der er en
saglig og rimelig grund herfor.” Det er også en forudsætning for anvendelse af
forudbetaling, at der er indgået en udtrykkelig aftale om dette.

35. Det kan tale for, at en erhvervsdrivende må kræve forudbetaling, at der er en
fast saglig branchekutyme for forudbetaling, som det f.eks. er tilfældet ved løben-
de aftaler om levering af aviser, tidskrifter mv., samt ved oprettelse af f.eks. tele-
fonabonnementer7.

36. I forbindelse med tilbagevendende betalinger, herunder f.eks. betalinger for
telefonabonnementer, fremgår det af retningslinjerne, at hvis betalingsformen skal
leve op til kravene for god markedsføringsskik, kræver det en særskilt og klar
aftale med forbrugeren, samt at vilkårene og procedurerne for betalingen skal være
betryggende og gennemsigtige8.

37. Aftaler, der giver betalingsmodtagere mulighed for at trække andet end et fast
beløb, eller som ikke har et fast debiteringstidspunkt, skal være under vilkår, der
sikrer, at der gives forbrugeren det nødvendige overblik og informationer om de

4 https://www.danskenergi.dk/~/media/Filer_til_nyheder_2015/Standardaftalen-Endelig-version-20151103.ashx  
5 http://www.forbrugerombudsmanden.dk/vejledning/vejledning-til-betalingstjenesteloven/betalingsaftaler-og-

abonnementer/forudbetaling/  
6 http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2014/06/Betalingsmodtagers-haandtering-af-betalinger-ved-

fjernsalg-2014.pdf, s. 13 
7 https://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Nye-retningslinjer-om-betalinger-paa-nettet.aspx  
8 http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2014/06/Betalingsmodtagers-haandtering-af-betalinger-ved-

fjernsalg-2014.pdf, s. 16 

https://www.danskenergi.dk/%7E/media/Filer_til_nyheder_2015/Standardaftalen-Endelig-version-20151103.ashx
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/vejledning/vejledning-til-betalingstjenesteloven/betalingsaftaler-og-abonnementer/forudbetaling/
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/vejledning/vejledning-til-betalingstjenesteloven/betalingsaftaler-og-abonnementer/forudbetaling/
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2014/06/Betalingsmodtagers-haandtering-af-betalinger-ved-fjernsalg-2014.pdf
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2014/06/Betalingsmodtagers-haandtering-af-betalinger-ved-fjernsalg-2014.pdf
https://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Nye-retningslinjer-om-betalinger-paa-nettet.aspx
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2014/06/Betalingsmodtagers-haandtering-af-betalinger-ved-fjernsalg-2014.pdf
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2014/06/Betalingsmodtagers-haandtering-af-betalinger-ved-fjernsalg-2014.pdf
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enkelte betalinger i god tid, således at forbrugeren kan forhindre gennemførelsen 
af en betaling, som ikke kan anerkendes9. 

9 http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2014/06/Betalingsmodtagers-haandtering-af-betalinger-ved-
fjernsalg-2014.pdf, s. 16 

http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2014/06/Betalingsmodtagers-haandtering-af-betalinger-ved-fjernsalg-2014.pdf
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2014/06/Betalingsmodtagers-haandtering-af-betalinger-ved-fjernsalg-2014.pdf
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PUNKT 5 | BILAG NR. 2 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. SEPTEMBER 2017 

BILAG 2 TIL PUNKT 5 - HØRING 

HØRINGSNOTAT 

38. På baggrund af Dansk Gas Distribution A/S’ metodeanmeldelse har SET udar-
bejdet et udkast til afgørelse. Dette udkast har i perioden den 12. juli 2017 til den
9. august 2017 været sendt i høring hos Dansk Gas Distribution A/S, samt i offent-
lig høring på Energitilsynets hjemmeside.

39. SET har modtaget høringssvar fra Dansk Energi og Dansk Industri

40. Dansk Gas Distribution A/S havde ikke bemærkninger til udkastet.

41. Nedenfor gennemgås høringssvarene med eventuelle bemærkninger fra SET.

INDKOMNE HØRINGSSVAR 

DANSK ENERGI 
42. Dansk Energi (DE) har fremsendt høringssvar ved e-mail af den 9. august
2017. I høringssvaret tilkendegiver DE, at de er enige og tilfredse med SETs ind-
stilling.

43. DE påpeger dog, at det i fremtiden kan være muligt, at naturgasleverandører,
der indgår samfaktureringsaftaler, muligvis vil anmode naturgasdistributører om
muligheden for at opkræve naturgaskunderne før leveringsperioden, hvilket ad-
skiller sig fra nærværende metodeanmeldelse ved, at der i denne ønskes mulighed
for opkrævning ved forbrugsperiodens begyndelse.

44. Årsagen til, at naturgasleverandører kan ønske at opkræve betaling før for-
brugsperiodens start kan være, at naturgasleverandørerne på denne måde yderlige-
re kan formindske risikoen for tab på debitorer. SET bemærker, at en sådan an-
modning ville kræve fornyet metodeanmeldelse til Energitilsynet fra naturgasdi-
stributøren.

DANSK INDUSTRI 
45. Dansk Industri (DI) har fremsendt høringssvar ved e-mail af den 10. august
2017.
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46. DI havde den 9. august henvendt sig til SET med henblik på udskydelse af
høringsfrist. Dette blev godkendt af SET.

47. I høringssvaret tilkendegiver DI først og fremmest, at de bakker op om mulig-
heden for samfakturering, idet dette vil forbedre konkurrencevilkårene på detail-
markedet for gas.

48. DI mener imidlertid, at betalingsvilkår skal være rimelige, hvilket DI ikke
synes, at tre måneders (fuldstændig) forudbetaling er, uanset kundegruppe. DI
anfører specifikt, at tre måneders forudbetaling vil være urimeligt for især indu-
strikunder, da fuldstændig forudbetaling kan have mærkbare økonomiske konse-
kvenser for disse kunder. DI bemærker i øvrigt, at en sådan afregningscyklus ikke
er i overensstemmelse med generelt gældende handelsbetingelser.

49. Hertil skal SET bemærke, at metodeanmeldelsen ikke angår industrikunder.
Dansk Gas Distribution A/S udsender som udgangspunkt regninger hver måned på
baggrund af det faktiske forbrug til industrikunder.

50. Afslutningsvis opfordrer DI til, at der laves mere rimelige betalingsvilkår for
kunderne i forbindelse med samfaktureringsaftaler.

51. DI uddyber ikke nærmere i deres høringssvar hvorfor de mener, at tre måne-
ders forudbetaling er urimelig for andet end industrikunder. SET har derfor ikke
yderligere bemærkninger til DIs høringssvar, andet end den vurdering, som frem-
går af tilsynsnotatet.



Sekretariatet for Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Høringssvar - DGD metodeanmeldelse af ændret afregningscyklus

Dansk Energi har gennemgået SETs udkast til metodegodkendelse – ændring af afregnings-
cyklus i DGDs distributionsbetingelser offentliggjort den 12. juli 2017.

SET indstiller på baggrund af en yderst grundig sagsfremstilling og vurdering til Energitilsy-
net, at DGDs ændring af sin afregningscyklus for samfakturerede acontoafregnede kunder
godkendes.

Det er positivt, at SET er kommet frem til denne indstilling, og Dansk Energi finder det endvi-
dere tilfredsstillende, at SET i sin vurdering lægger vægt på, at den ændrede cyklus kan æn-
dre gasleverandørens tab på debitorer, og at samfakturering kan fremme konkurrencen i
gasmarkedet og gennemsigtigheden i kundernes afregning. Endvidere er det positivt, at SET
fremhæver, at de økonomiske konsekvenser af tre måneders forudbetaling ikke er betydelige
eller urimelig overfor kunderne tillagt det faktum, at kunderne selv kan vælge dette leverings-
vilkår til eller fra.

Det bemærkes dog, at leverandøren i den konkrete sag fortsat har en risiko for tab på debito-
rer, idet betaling for gasleverancen opkræves ved leveringens start og kundens betalingsev-
ne først viser sig inde i leveringsperioden. Det må forventes, at andre leverandører i et sam-
fakturerings-setup vil søge at formindske denne risiko yderligere ved at opkræve betaling
forud for levering - som det sker i elmarkedet - for at kunne tilbyde billigere gasprodukter.

Ikke desto mindre sender indstillingen et klart signal til omverdenen om, at samfakturering
kan være et vigtigt skridt i udviklingen af gasmarkedet. Sandsynligvis vil der i takt med, at
gasleverandørerne designer nye produkter/leveringsvilkår, komme lignende anmodninger fra
gasleverandørerne til distributionsselskaberne. Dansk Energi skal derfor understrege, at SET
spiller en vigtig rolle i fremme af et øget produktudbud til gavn for kunderne.

Med venlig hilsen
Dansk Energi

Christine Ravnholt Hartmann

Dok. ansvarlig: CHA
Sekretær:
Sagsnr:  s2017-439
Doknr: d2017-12136-3.0
9. august 2017
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*SAG*

*SAGDI-2017-10132*

DI høringssvar vedr. Dansk Gas Distribution - metodeanmeldelse af ændret 
afregningscyklus

DI takker for muligheden for at kommentere på udkast til afgørelse vedr. metodeanmel-
delse om ændret afregningscyklus for Dansk Gas Distribution.

DI bemærker indledningsvist, at vi bakker op om muligheden for samfakturering, idet 
dette vil forbedre konkurrencevilkårene på detailmarkedet for gas.

Når det er sagt, finder DI det imidlertid afgørende at betalingsvilkårene er rimelige for 
både privatkunder og erhvervskunder, og DI finder det ikke rimeligt med 3 måneders 
forudbetaling. 

En ændring fra 2 måneders kredittid til fuld forudbetaling vil have mærkbare økonomi-
ske konsekvenser for industrikunderne, og er i øvrigt ikke i overensstemmelse med ge-
nerelt gældende handelsbetingelser. 

DI finder, at det må være muligt at lave samfaktureringsaftaler med rimelige betalings-
vilkår for kunderne, og skal opfordre hertil. 

Med venlig hilsen

Louise Bank
Chefkonsulent

Energitilsynet

Sendt pr. mail til:
post@energitilsynet.dk
adkr@energitilsynet.dk

10. august 2017 LOBA

DI-2017-10132
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