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Høringsvar til udkast til tilsynsnotat om metodegodkendelse og gennem-
gang af detailmarkedsforskrifter (Engrosmodel m.m.) 

Nedenfor følger Dansk Energis kommentarer til sekretariatet for 

Energitilsynets udkast til høringsnotat om metodegodkendelse og 

gennemgang af detailmarkedsforskrifter. 

 

Kommentarerne følger i den rækkefølge, som udkastets punkter har. 

 

Nummereringen i udkastet er dog uhensigtsmæssig i den forstand, 

at en del forskellige punkter har fået samme nummer. De punkter, vi 

kommenterer på, henvises derfor til med såvel sidetal som punkt-

nummer. 

 

Flexafregning og prisdifferentiering 

På side 2 i den indrammede boks omtales flexafregning. Det næv-

nes bl.a., at flexafregning forudsætter hjemmel til at prisdifferentiere. 

Dansk Energis vurdering er dog, at flexafregning ikke forudsætter en 

sådan hjemmel. Flexafregning er blot det forhold, at kunden afreg-

nes med udgangspunkt i timemåling, typisk i stedet for en årsaflæs-

ning. 

 

Indfasningen af flexafregning vil i mange netområder forventes at 

ske løbende over en periode. Det forhold, at kunderne ikke samtidigt 

overføres til flexafregning, bør ikke anses for en prisdifferentiering, 

men i stedet som at kunderne på forskellige tidspunkter skifter fra en 

køberkategori til en anden.  

 

Forventet årsforbrug 

På side 3 i udkastets pkt. 10 henvises til Energitilsynets afgørelse af 

25. august 2014 vedrørende godkendelse af fire metoder i ENDKs 

forskrift F1, H2 og I. I pkt. 11 henvises til, at en metodeændring in-

debar, at det forventede årsforbrug med engrosmodellen skal indbe-

rettes af elhandelsvirksomheden, da kundens primære kontakt ifølge 

engrosmodellen skal være elhandelsvirksomheden. Dansk Energi 

formoder, at der her henvises til en metodeændring af forskrift I. 

Dansk Energi kan imidlertid ikke genfinde den omtalte metodeæn-
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dring i afgørelsen. Af afgørelsen (s. 13) fremgår det blot, at netvirk-

somheden skal anvende en af elleverandøren oplyst ændring til det 

forventede årsforbrug, da kundens primære kontakt ifølge engros-

modellen skal være leverandøren, hvilket vedrører forskrift H2. 

Dansk Eneregi anerkender, at elleverandøren i engrosmodellen bli-

ver kundens primære kontakt. Imidlertid ændrer engrosmodellen ik-

ke ved, at det fortsat vil være netselskabet, der er måleransvarlig, og 

som dermed også er ansvarlig for målerpunktsrelateret stamdata, 

såsom forventet årsforbrug. 

 

Det er således Dansk Energis opfattelse, at det – uanset det i udka-

stets pkt. 10 anførte – fortsat er netselskabet, der skal indberette 

forventet årsforbrug. Herudover at det fortsat er netvirksomheden, 

der, som anført i H2, skal tage stilling til, om det forventede årsfor-

brug skal opdateres i datahubben, såfremt en elleverandør fremsen-

der ændringer til forventet årsforbrug. Det vil sige, at netvirksomhe-

den ikke nødvendigvis skal anvende en af elleverandøren oplyst 

ændring, men tage stilling til om det forventede årsforbrug skal op-

dateres i datahubben. 

 

Håndtering af ”dårlige betalere” 

På side 7 i udkastets pkt. 20 beskriver Energitilsynet konsekvensen 

af ophævelsen af forsyningspligten for ”dårlige betalere”. Energitilsy-

nets vurdering er, at kunderne vil kunne blive afbrudt hurtigere end 

med den nuværende praksis. Dette er vi uenige i. 

 

I den nuværende praksis er det oftest netselskabet, der afbryder for 

strømmen. Der er således ikke tale om, at kunden først overføres til 

den forsyningspligtige elhandelsvirksomhed, før der kan blive afbrudt 

for strømmen. I praksis kan en forsyningspligtig elhandelsvirksom-

hed også anmode netselskabet om en afbrydelse, men det er sjæl-

dent forekommende. 

 

Det er vores vurdering, at når engrosmodellen træder i kraft, vil der 

formentlig gå længere tid, før en kunde bliver afbrudt, end i dag. Det 

bygger vi på reglerne i elforsyningslovens § 6 b med lovbemærknin-

ger og de regler, som må ventes at blive fastsat i forbrugerbeskyttel-

sesbekendtgørelsen inden for lovbestemmelsens ramme. Vi forven-

ter således, at der i engrosmodellen bliver en ekstra proces i form af 

et særskilt krav om sikkerhed hos kunden og ikke som i dag, hvor 

det oplyses på lukkevarslet, at sikkerhed kan stilles for at undgå af-

brydelse.  

 

En anden væsentlig forskel bliver, at i engrosmodellen kan kunden 

undgå afbrydelsen ved at foretage leverandørskift, og dette kan ske 

med forkortet frist. Endda skal elleverandøren gøre kunden op-

mærksom herpå. I forhold til i dag, hvor man ikke kan flytte fra sin 

netvirksomhed, får kunderne en helt anden mulighed for at undgå 

afbrydelser. 
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Vores opfattelse er på denne baggrund, at der er indlagt betydelige 

forbrugerhensyn i elforsyningsloven. Samtidig er der ikke længere 

tale om regulerede, bevillingspligtige virksomheder, men regler på et 

fuldt kommercielt marked. 

 

Metoderne i vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra 

Energinet.dk og sikkerhedsstillelse 

På side 32 i udkastets pkt. 78 omtales de 10 metoder i vilkår for elle-

verandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillel-

se. Disse vilkår er i vidt omfang baseret på Dansk Energis ventede 

anmeldelse af en brancheaftale, og der lægges op til, at dette punkt 

afgøres som en sekretariatsafgørelse, så snart tilsynet har vurderet 

Dansk Energis brancheaftale.  

 

Såfremt ovenstående proces skulle indebære, at Energinet.dks vil-

kår og metoder heri ændres, vil Dansk Energi gerne høres derom. 

 

Skærpelsen af elleveandørens adgang til timedata i tilbudsfasen 

På side 33-34 i udkastets pkt. 83-87 behandles metode 1 i forskrift 

H1, der skærper elleverandørens adgang til potentielle nye kunders 

timeprofil.  

 

I udkastet omtales det som diskriminerende, at elleverandøren, der 

er kundens leverandør, og elleverandøren, som potentielt kan blive 

dette, møder forskelligt krav til samtykke.  

 

Denne forskel er nu helt naturlig og bør nok ikke omtales med det 

negativt ladede ord ”diskriminerende”, men i stedet blot omtales som 

en ”forskel”. Den potentielle elleverandør skal ikke afregne kunden 

og bør kun have ret til at se data med kundens udtrykkelige samtyk-

ke.  

 

Problemet med metode 1 består i, at samtykket ikke blot som i dag 

kan være mundtligt eller skriftligt, men skal ske via Nem-ID. Dette er 

en konkurrencehæmmende faktor. Det kan endvidere nævnes, at 

datahubben logger alle transaktioner, hvorved uretmæssige udtræk 

let kan identificeres. 

 

Kundens påstand om fejlagtigt leverandørskift 

På side 37 i udkastets pkt. 107-113 behandler Energitilsynet metode 

8 i H1, der vedrører kundens påstand om fejlagtigt leverandørskift. 

Energitilsynet beskriver, at det har været drøftet med Energistyrel-

sen at fastsætte regler om forholdet. Det fremgår ikke klart, hvad så-

danne regler skal gå ud på. 

 

Dansk Energi vil gerne pointere vigtigheden af, at indgåede aftaler er 

gyldige, og at det vil stride mod alm. aftaleret, hvis utilfredse kunder 

tillægges en myndighedsfastlagt ret til at ”springe” fra en gyldigt ind-

gået aftale. Det er derfor væsentligt, at den model, der vælges, ale-

ne understøtter belysning af, hvorvidt en aftale er gyldigt indgået, og 
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giver kunden en fornuftig kommunikationsvej med den elleverandør, 

der er uenighed med. Det kan derimod ikke være sådan, at Energi-

net.dk skal kunne træffe afgørelse i tvivlssager om, hvorvidt en aftale 

er gyldig eller ej.  

 

Vi mener samtidig, det er vigtigt at have problemets omfang for øje. 

Som det fremgår på side 4, har der været 14 tilfælde af fejl, og i alle 

tilfældene har der foreligget en gyldig aftale. Det synes dermed ikke 

nødvendigt at lave et tungt administrativt setup. 

 

Overskrivning af sekundære tilflytninger 

På side 37-38 i udkastets pkt. 114-120 behandles metode 11 om se-

kundære tilflytninger. Der henvises til Dansk Energis notat om, at 

sekundære tilflytninger kan medføre, at udlejer bliver bundet af en 

aftale i strid med den lovbestemte fortrydelsesret. Endvidere nævnes 

Energinet.dks bemærkning hertil, at det funktionalitetsmæssigt altid 

kan lade sig gøre at gennemføre en tilflytning 15 arbejdsdage bagud 

for privatkunder. 

 

Det skal pointeres, at Dansk Energi netop vurderer, at de 15 ar-

bejdsdage bagud til at overskrive den sekundære tilflytning ikke er 

tilstrækkeligt til i alle tilfælde at sikre udlejer mod den utilsigtede bin-

ding. Hvis udlejeren vælger at udnytte sin fortrydelsesret ift. aftalen 

om stiltiende accept, skal den overskrivende tilflytning dels kunne gå 

de 14 kalenderdages fortrydelse bagud, men dertil de 5 hverdages 

frist på aftalen om stiltiende accept bagud. Og endeligt de par dage 

bagud, som kan gå, inden aftalen om stiltiende accept overhovedet 

fremsendes og når frem. Kun hvis en tilflytning kan ske bagud hen 

over alle disse perioder, vil elforsyningslovens § 6 c kunne efterle-

ves. 

 

Kunder skal varsles 15 arbejdsdage før ophør 

På side 38 i udkastets pkt. 123-125 behandler Energitilsynet metode 

18 i H1, som vedrører, at forskrifterne pålægger elhandelsvirksom-

heden en pligt til at sende meddelelse om leveranceophør til en 

kunde med 15 arbejdsdages varsel. 

 

Dansk Energi har forstået, at Energitilsynets sekretariat lægger op til 

at afvente behandling af denne metode, indtil Energistyrelsen har 

udarbejdet den før omtalte forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelse. Vi 

mener dog ikke, at Energistyrelsens bekendtgørelse er nødvendig 

for sagens behandling.  

 

Der er i lov nr. 633 af 2014 om indførelse af leveringspligt indarbej-

det en klar ministeriel hjemmel i elforsyningslovens § 6 b, stk. 5 og 7 

til, at det er ministeren/Energistyrelsen, der har hjemmel til at fast-

sætte nærmere regler om varsling af kunden ved aftalens ophør. 

Vælger Energistyrelsen ikke at udnytte hjemlen, betyder det ikke, at 

Energinet.dk kan siges at have en sådan hjemmel. Energinet.dks 

beføjelser i relation til detailmarkedet er at udarbejde hensigtsmæs-
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sige markedsregler aktørerne imellem. Det har aldrig været tiltænkt, 

at Energinet.dk har skullet fastsætte krav til elleverandørers aftaler 

med kunderne. 

 

Energinet.dk har i høringsnotater begrundet fastholdelse af bestem-

melsen med, at et tilsvarende krav findes i nugældende forskrifter, 

og disse er godkendt af Energitilsynet. Samtidig har der ikke været 

protesteret i den relevante arbejdsgruppe, hvor der har siddet aktø-

rer repræsenteret. Efter Dansk Energis vurdering har Energinet.dk ej 

heller tidligere haft hjemmel til at fastsætte kravet i medfør af hver-

ken elforsyningsloven eller systemansvarsbekendtgørelsen, men nu 

er det derimod tydeliggjort, at en anden myndighed har beføjelsen til 

at fastsætte sådanne krav. Samtidig er der også stor forskel på nu-

gældende forskrifter og forholdene ved engrosmodellen. I engros-

modellen indfører forskrifterne ved nærtstående afbrydelsessituatio-

ner et leverandørskift med forkortet varsel, der gør, at kunden kan 

lave leverandørskift fra den ene dag til den anden. Efter nugældende 

forskrifterne tager et leverandørskift derimod 10 arbejdsdage. Det er 

derfor fuldstændigt unødvendigt at give kunderne – inkl. store er-

hvervskunder med et årsforbrug på over 100.000 kWh – en ret til at 

få et varsel på 15 arbejdsdage fra ophør til afbrud. Det har aldrig væ-

ret hensigten, at elhandelsvirksomheder skal levere elektricitet uden 

betaling, og på tidspunktet for ophøret har der været sendt adskillige 

påmindelser.  

 

Dansk Energi vil opfordre Energitilsynet til at anmode Energinet.dk 

om at fjerne kravet uanset udkommet af Energistyrelsens bekendt-

gørelse. 

 

Kommentarer til metoderne i H3 

På side 38 i udkastets pkt. 126-128 behandles metoderne i forskrift 

H3. Da branchen ikke har haft mange kommentarer, og da flere for-

hold, som har været kommenteret, er blevet løst, lægges der i udka-

stet ikke op til nogen bemærkninger. 

 

Dansk Energi er imidlertid blevet opmærksom på et forhold (først ef-

ter høringsprocessen), som kunne give anledning til en bemærkning. 

Metode 13 i forskrift H3 vedrører fremsendelse af afregningsdata til 

netvirksomhed og elleverandør fra datahubben. Det beskrives, hvor-

dan fejl i datahubben håndteres og korrigeres. 

 

Imidlertid er der tale om særdeles vigtige data for funktionaliteten af 

engrosmodellen. Derfor bør det også beskrives i forskrift H3, hvad 

aktørerne skal gøre for selv at tilvejebringe et afregningsgrundlag for 

afregningen mellem netselskaber og elleverandører, hvis datahub-

ben ikke kan levere et sådant grundet nedbrud eller af andre årsa-

ger.  

 

Der kan evt. være tale om, at netselskaberne i en sådan situation 

skal basere sin afregning på forrige måneds afregninger. Det væ-
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sentlige er, at forskrift H3 bør indeholde en beskrivelse af, hvad ak-

tørerne skal gøre i en situation, hvor datahubben ikke kan fremsen-

de afregningsdata. 

 

Elkundens adresse 

På side 41 påbegyndes udkastets vurderingsafsnit, der giver en ori-

entering om gennemgangen af de anmeldte detailmarkedsforskrifter, 

bl.a. behandles problemstillinger vedr. korrekt gengivelse af loven. 

Et yderligere relevant emne kunne blive behandlet i denne sammen-

hæng:  

 

Under engrosmodellen bliver det elleverandøren, som skal lægge 

kundens adresse ind i datahubben. Imidlertid vil netselskaber fortsat 

have et aftaleforhold med kunden vedr. installationen. Netselskabet 

har derfor behov for at kende elkundens (sin aftaleparts) officielle 

adresse, og den bør derfor ligge i datahubben. 

 

Dette kan fx være nødvendigt, hvis der sker noget ureglementeret 

på målepunktet, eller hvis netselskabet har behov for at sende en 

faktura til kunden (ikke alt vedr. en installation bliver faktureret gen-

nem elleverandøren i engrosmodellen). 

 

I datahubben bliver der plads til elkundens officielle adresse i et nyt 

4. datafelt jævnfør forskrift I (side 24 afsnit 4.4). Imidlertid lægges 

der i Energinet.dks høringsnotat fra august 2014 (side 92) op til, at 

det er frivilligt, hvad der lægges ind i dette felt. Der vil opnås en høje-

re datakvalitet, hvis markedsforskrifter stiller et krav til dette felts 

indhold. 

 

Helt afgørende er det i de situationer, som er omfattet af Elforsy-

ningslovens § 72 e, hvor Energinet.dk foretager leverandørskift af 

kunder fra en elleverandør til en anden elleverandør. I sådanne situ-

ationer bør den overtagende elleverandør have en kundeadresse, 

der kan fæstes lid til – kundens officielle adresse. En fordeling af 

kunder uden medfølgende valid adresse giver ikke mening. 

 

Det bør således præciseres i forskrift I, at kundens officielle adresse 

skal stå i datahubben, og at elhandleren forpligtes til at lægge denne 

ind i datahubben i det nye 4. datafelt. 

 

Fiktive CPR-numre 

På side 43-44 i udkastets pkt. 140-143 behandles situationen, hvor 

kunden ikke har et CPR- nummer. Her skal så, ifølge forskrift H1 og 

I, fiktive CPR-numre anvendes.  

 

Det virker klart, at validering på korrekte CPR-numre beskytter mod 

fejlagtige leverandørskift. Introduktion af fiktive CPR-numre, som 

kunder skal huske, åbner imidlertid op for en dårlig datakvalitet og vil 

virke hindrende for senere leverandørskift.  
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Enklere er det, som også Dansk Energi har foreslået, kun at anføre 

et CPR-nummer, når det findes, og kun validere leverandørskiftet 

herpå, når det findes. Kun et fåtal af privatkunder har ikke et CPR-

nummer.  

 

Definitioner og begreber 

På side 46 i udkastets pkt. 155 opfordrer Energitilsynet Energinet.dk 

til at anvende de samme definitioner som elforsyningsloven. Energi-

tilsynet er af den opfattelse, at der kan komme unødige klagesager. 

Dansk Energi ser ingen problemer med, at definitionerne er forskelli-

ge, når bare begreberne er klart defineret i forskrifternes indledning. 

For så vidt angår begrebet elhandelsvirksomhed i elforsyningsloven 

kan det blandt aktører give anledning til en del unødig forvirring, at 

forsyningspligtig virksomhed er omfattet af definitionen på en elhan-

delsvirksomhed. Det vil derfor være klarere for aktørerne, som for-

skrifterne retter sig mod, når der skelnes og i stedet anvendes be-

greber som elleverandør og forsyningspligtig elleverandør. Det er i 

mange situationer en fordel, at definitioner i lovgivningen kan præci-

seres i flere detaljer. Vi finder det derfor ikke nødvendigt, at disse 

begreber ensrettes med elforsyningsloven. 

 

Forskrifterne og de angivne hjemmelsbestemmelser 

På side 46 i udkastets pkt. 160 konkluderer Energitilsynet, at de an-

meldte forskrifter ligger inden for rammerne af de angivne hjem-

melsbestemmelser. Vi vil her gerne henvise til vores bemærkninger 

til side 38 i udkastet vedr. pkt. 123-125, hvor vi ovenfor har anført, at 

vi ikke finder, at Energinet.dk har fornøden hjemmel til at sætte krav 

til elleverandørers kommunikation med slutkunderne – i den konkre-

te situation vedr. varsling af aftaleophør. Vi er således ikke enige i 

Energitilsynets konklusion. 

 

Udelukkelse af aktører 

På side 47 i udkastets pkt. 167 gengiver Energitilsynet Energinet.dks 

sanktionsmuligheder. Her beskrives i første dot, at Energinet.dk kan 

udelukke alle aktører fra at gøre brug af Energinet.dks ydelser, jf. § 

31, stk. 3. Vi er ikke enige i denne vurdering. I tredje dot nævner 

Energitilsynet den netop indsatte bestemmelse i § 31, stk. 3, som 

vedrører situationen, hvor det er netselskabet, der tilsidesætter vilkår 

for adgang. Det er Dansk Energis klare opfattelse, at denne nye be-

stemmelse vedrører alle former for tilsidesættelse af vilkår for ad-

gang til ydelser, som et netselskab måtte udføre. Når et netselskab 

benytter sig af datahubben, vil det altid være som led i den bevil-

lingspligtige aktivitet at drive distributionsnet. Et netselskab må efter 

elforsyningslovens § 47 ikke drive andre aktiviteter i selskabet, og 

det er således meningsløst at forestille sig, at et netselskab skal be-

nytte sig af Energinet.dks ydelser i andre situationer end vedrørende 

den bevillingspligtige virksomhed. Dansk Energi vil derfor opfordre 

til, at Energitilsynet sletter sætningen ”(gælder alle aktører, jf. § 31, 

stk. 3)” i første dot. 
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Sanktionsbestemmelserne 

På side 50 i udkastets pkt. 177-181 behandler Energitilsynet sankti-

onsbestemmelserne. Dansk Energi støtter, at oversigtslisterne over 

sanktionsbelagte bestemmelser bliver sendt i høring. Samtidig finder 

vi det fornuftigt, hvis begrebet ”regelmæssig kontrol” kan blive uddy-

bet. 

 

Brede lovhenvisninger 

På side 51-52 i udkastets pkt. 186-187 kommenterer Energitilsynet 

på forskrifternes brug af begreber som ”lovgivningen”. Herunder 

henviser Energinet.dk til, at dette er ønsket fra branchen. Dette er 

korrekt gengivet af Energinet.dk. Der er særlige situationer, hvor det 

er en stor fordel, at der er tale om brede henvisninger. Det gælder fx 

det eksempel, som Energitilsynet nævner fra kapitel 10.1 i forskrift 

D1. Eksemplet handler om, at der åbnes op for korrektioner i en 3-

årig periode og herefter kun, hvis det følger af anden lovgivning. I 

den konkrete situation tænkes der på forældelsesloven, men der 

kunne tænkes anden lovgivning. Vores pointe har været, at hvis 

netselskaber og elleverandører i medfør af dansk lovgivning bliver 

pålagt at korrigere måledata, priser el.lign. for at behandle en kunde 

korrekt, så er der behov for, at datahubben håndterer korrektionerne 

– også hvis det går mere end 3 år tilbage. Fra vores synspunkt har 

det været vigtigt at pointere, at der med bestemmelsen i forskrifterne  

– i dette tilfælde om 3 år – ikke er tiltænkt en fravigelse af lovgivnin-

gen. 
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Høringsvar vedr. Tilsynsnotat om Energinet.dk's anm eldelse 
af detailforskrifter samt metoderne indeholdt deri 
 
DONG Energy takker for muligheden for at kommentere på udsendte 
tilsynsnotat. 
 
Tilvejebringelsen af detailforskrifter har i vis udstrækning været et samarbejde 
mellem branchen og Energinet.dk. Som sådan består metoderne i 
kompromisser mellem parterne i målet om at sikre et konkret grundlag for 
aktørernes arbejde med implementering af Engrosmodellen. I det lys 
anerkender DONG Energy i bred forstand Sekretariatets anbefaling om 
godkendelse af metoderne i de fremsatte forskrifter, dog med følgende 
bemærkninger: 
 
Vedr. metode 1: Adgang til historiske timedata kun ved kundens accept 
via NemID (også betegnet "kundestyret dataadgang): 
Sekretariatet bemærker, at denne metode umiddelbart er diskriminerende, da 
den giver nuværende elleverandør lettere adgang til forbrugsdata end for andre 
potentielle leverandører. DONG Energy støtter denne betragtning. 
 
Kravet til kundens accept via NemID vil i praksis besværliggøre kundens 
mulighed for at indhente tilbud fra andre leverandører samt leverandørens 
mulighed for at afgive validerede (ift. prissætning) og effektive tilbud. 
Som sådan virker metoden de facto som en teknisk handelshindring til ulempe 
for kundemobiliteten i markedet (som er et af hovedargumenterne bag 
indførelsen af Engrosmodellen) samt for kunderne selv i form af administration 
og potentielt højere priser. 
Energinet.dk fremfører, at metoden har været drøftet med branchen og 
alternativer har været afvejet. DONG Energy deler ikke fuldt dette synspunkt, 
hvilket gentagne høringssvar indikerer. DONG Energy hæfter sig ved ikke at 
være ene om dette synspunkt, jf. Energinet.dks seneste høringsnotat samt 
dialog i brancheregi. 
At Energinet endvidere under metode 2 fremfører, at der har være afholdt møde 
med interessenterne om NemID-løsningen kan DONG Energy ikke nikke 
genkendende til, herunder finder vi det usandsynligt, at de evt. fremmødte ikke 
skulle have udtrykt forretnings- eller teknisk bekymring omkring metoden. 
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Det er korrekt, at der i Direktørgruppe-regi har været foreslået alternativer, men 
debatten herom har været yderst sparsom og uden, at det til grund for 
løsningen lagte begreb "privacy by design" har været diskuteret i dybden. Et af 
forslagene har bl.a. været at friholde erhvervsvirksomheder fra metoden, og 
DONG Energy hæfter sig i den forbindelse ved Sekretariatets bemærkninger 
om virksomhedsfølsomme oplysninger, og at disse ikke falder under 
Datatilsynets tilsynskompetencer, hvilket ellers har været et fremført argument 
for metoden. 
DONG Energy finder det således bekymrende, at Energinet.dk i denne 
sammenhæng har både design- og tilsynsansvaret uden skelen til markedets 
behov, ønsker og nuværende situation, hvor tilgang til data fungerer uden 
NemID accept. Et forhold som DONG Energy ikke er bekendt med skulle være 
problematisk for kundernes oplevede datasikkerhed, men til gengæld 
understøtter en smidig markedsfunktion. 
 
DONG Energy accepterer, at en begrænsning i adgang til timedata muligvis kan 
være nødvendig i forhold til krav til datasikkerhed m.v., men henstiller i så fald 
som minimum til, at funktionaliteten, der skal ligge bag denne tilgang, udvikles, 
så den ikke forhindrer smidige tilbudsprocesser og reel fri konkurrence. I denne 
sammenhæng finder DONG Energy det kritisabelt og bekymrende, at der endnu 
ikke fra Energinet.dk er fremlagt en præcis og detaljeret specifikation af NemID-
funktionaliteten. 
Manglen på en sådan specifikation udgør en risiko i forhold til 
markedsfunktionaliteten efter Engrosmodellens go-live, aktørernes respektive 
implementeringsprojekter, samt dermed en stor risiko for, at indførelsen af 
metoden vil blive diskriminerende i forhold til andre leverandører end kundens 
nuværende. 
 
Generelt vedr. Sekretariatets kriterier for metodeg odkendelse  
Det anføres af Tilsynsnotatets pkt. 59 nr.3, at vurdering og metodegodkendelse 
bl.a. skal ske med grundlag i, at relevante parter har været inddraget og, at 
bemærkninger fra disse er adresseret på balanceret vis i de endelige forskrifter. 
DONG Energy anerkender, at Energinet.dk i sin forskrifts-proces har inddraget 
branchens aktører i et vist omfang. Imidlertid finder vi, at der på centrale 
punkter ikke tilstrækkeligt er søgt alternativer til de foreslåede metoder (jf. bl.a. 
punktet ovenfor), og at Energinets argumenter i metodeanmeldelsen ikke 
afdækker de i høringen fremsatte synspunkter. 
 
Sekretariatet angiver desuden, at metoder som følger af lovgivningen ikke skal 
underlægges metodegodkendelse (pkt. 76), hvilket synes rimeligt, men det 
bekymrer DONG Energy, såfremt dette medfører, at Energinets eventuelle 
fortolkninger af lovgivningen i metodevalg ej heller underlægges Energitilsynets 
vurdering. 
 
Med venlig hilsen 
DONG Energy 
 



  

 Side 3/3 

Vores ref. Kristoffer Mitens 

  
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Kristoffer Mitens 
 



1

Louise Ryge Norsgård (SET)

Fra: Jannik Hermansen

Sendt: 11. februar 2015 11:01

Til: Louise Ryge Norsgård (SET)

Emne: Høringssvar vedr. tilsynsnotatet om metodegodkendelse. 

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 15/00115-14

DocumentIsArchived: -1

Kære Louise Ryge Norsgård 
 

 
Hermed fremsendes høringssvar fra Sekretariatet for Ankenævnet på Energiområdet og ankenævnets 

formand.  
 

Vi beklager at svaret først sendes efter fristens udløb. Jeg så desværre forkert på datoen og troede det var den 
19. februar 2015.  

 

Jeg håber I stadig kan bruge svaret. 

 

 

Høringssvar vedrørende tilsynsnotatet: ”Metodegodkendelse og gennemgang af 

detailmarkedsforskrifter (Engrosmodel m.m.)” 

 

 
Sekretariatet for Ankenævnet på Energiområdet og ankenævnets formand har følgende bemærkninger til 

tilsynsnotatet:  
 

Metode nummer 8 (punkterne 107-113): Den nye elhandelsvirksomhed kan, hvis virksomheden er uenig i kundens 
påstand om et fejlagtigt leverandørskift, forhindre kunden i at forblive hos sin nuværende leverandør. 
 

Ifølge punkt 108 anfører Energinet.dk, at kundens indsigelse ikke kan få opsættende virkning. Kunder kan med 
”stopknap-funktionen” forsøge at stoppe processen i datahubben og dermed blive tilbageført til deres 

nuværende leverandør. Hvis leverandøren ikke er enig i kundens påstand om, at der er tale om et fejlagtigt 
leverandørskifte, kan sagen kun løses civilretligt mellem parterne.  

 
Sekretariatet for Energitilsynet har anført, at kunderne har minimalt kendskab til datahubben, og at systemet 

derfor ikke umiddelbart indikerer, at der er mulighed for telefonisk kontakte med Energinet.dk. Det oplyses 
endvidere, at Energistyrelsen ikke er afvisende over for at indføje bestemmelse herom i bekendtgørelsen. I så 

faldt har sekretariatet for Energitilsynet ikke nogen bemærkninger, da der ikke vil være tale om en metode der 
skal godkendes.  

 
Sekretariatet for Ankenævnet på Energiområdet og ankenævnets formand vil gerne gøre opmærksom på, at 

metode nummer 8 kan være i strid med aftalelovens regler om fuldmagtsforhold.  
Ved forbrugerens indsigelse om fejlagtig leverandørskifte, bør udgangspunktet være, at den fuldmagt, som 
forbrugeren afgav til sin nye leverandør om at foretage skiftet, anses for at være tilbagekaldt.  

 
Der er herefter tvist, om hvorvidt den nye leverandør har fuldmagt til at gennemføre et leverandørskift, når 

skiftet de facto ikke er foretaget. Omdrejningspunktet er her, at tilladelsen er tilbagekaldt før, at tredjemand 

(Energinet.dk) skal handle. Sekretariatet anmoder derfor Energitilsynet om, at genoverveje godkendelsen af 
metode 8 i den nuværende form, idet metoden er til væsentlig ugunst for forbrugerne. 
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Yderligere skal ankenævnssekretariatet pege på, at den manglende opsættende virkning ved forbrugernes 

indsigelse mod at acceptere leverandørskifte, kan kollidere med de EU-retlige regler, her særlig direktivet om 
urimelige kontraktvilkår, som er implementeret i aftalelovens § 38, a-c, jf. § 36. Ankenævnssekretariatet skal 
derfor opfordre Energitilsynets sekretariat til i høringsfasen udtrykkeligt at forelægge dette spørgsmål for 

Justitsministeriet for evt. at få afklaret, om metode 8 er stridende mod EU-retten. 

 

 
Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig. 
 

 
 
Med Venlig Hilsen 

 

Jannik Hermansen  
Fuldmægtig 

Sekretariatet for Ankenævnet på Energiområdet 

E-mail jhe@kfst.dk  

Direkte tlf: 41 71 52 17 

   

Sekretariat: 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Tlf. +45 4171 5000  

 

 


