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Bilag nr. 4 

HØRINGSNOTAT – GENNEMGANG AF FORSKRIFTER 

Sekretariatet for Energitilsynet sendte den 23. januar 2015 udkast til notat om me-
todegodkendelse og gennemgang af detailmarkedsforskrifter (engrosmodellen 
m.m.) i høring. Udkastet til notatet blev sendt i bred høring hos Dansk Energi, 
Dansk Erhverv, Dansk Industri, De Frie Energiselskaber, netvirksomhederne, For-
brugerrådet, Håndværksrådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landbrug & 
Fødevarer, Datatilsynet, Foreningen af Slutbrugere, Ankenævnet på Energiområ-
det, Danmarks Vindmølleforening, Energiklagenævnet, Vindmølleindustrien, 
Energistyrelsen, Energinet.dk og SKAT. 
 
Dansk Energi, DONG Energy, Ankenævnet på Energiområdet har afgivet hørings-
svar, se bilag 3. Dansk Industri, Datatilsynet samt Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen har ligeledes afgivet høringssvar, men de har i deres høringssvar ikke haft 
bemærkninger til udkastet til notatet. 
 
Nedenfor refereres de høringssvar, som sekretariatet har modtaget i høringsperio-
den. Svarene og sekretariatets bemærkninger hertil er opdelt i generelt og forskrif-
ter, herunder i emner. 
 
Generelt: Energinet.dk’s høring forud for anmeldelsen 
DONG Energy (DE) er enig med sekretariatet i, at det er kritisabelt, at Energi-
net.dk ikke har sørget for at sende sanktionsreglerne i høring, inden Energinet.dk 
anmeldte forskrifterne, og at dette først er forudset til at ske efter tilsynets vurde-
ring heraf.  

 
Energinet.dk har i lighed med sidste anmeldelse til tilsynet1, typisk først valgt i 
listen over sanktionsbelagte bestemmelser at præcisere, hvem der kan risikere at 
blive afregistreret fra datahubben eller på anden måde blive sanktioneret. Sekreta-
riatet har derfor fundet det særligt kritisabelt, at forskrifterne blev anmeldt uden en 
forudgående udsendelse af udkast til sanktionsafsnit med henblik på høring af de 
berørte.  
 

 
1 Forud for tilsynets afgørelse den 23. januar 2013 
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Energinet.dk har oplyst, at sanktionsoversigterne ikke har været i høring, da der er 
tale om en 100 % kopi af de forpligtelser, der er anført i forskrifterne. Derudover 
finder Energinet.dk det ikke korrekt, at det som anført først skulle være i listen 
over sanktionsbelagte bestemmelser, at det bliver præciseret, hvem der kan risike-
re at blive afregistreret. Listen over sanktionsbelagte bestemmelser er ordrette 
citater, som er kopieret fra forskrifternes enkelte afsnit. Denne liste har ifølge 
Energinet.dk til formål at skabe overblik over forpligtelserne. Energinet.dk har 
siden 2010 haft fokus på at undgå passivt sprog i forskrifterne samt, at det klart 
fremgår, hvem der er forpligtet og til hvad. Energinet.dk har udarbejdet og gen-
nemgået forskrifterne for at undgå, at det skulle være uklart, hvem forpligtelsen 
retter sig til. Energinet.dk har endvidere efterspurgt blandt læserne af forskrifterne, 
om der er steder i forskrifterne, hvor det ikke klart fremgår, hvem der bliver for-
pligtet på baggrund af bestemmelserne i forskrifterne. Energinet.dk finder derfor, 
at kritikken vedrørende manglende høring af oversigtsskemaerne er uberettiget, 
men Energinet.dk har alligevel givet tilsagn om, at oversigtsskemaerne vil blive 
sendt i høring i 2. kvartal 2015.  
 
Sekretariatet bemærker hertil, at forskrifterne skal udarbejdes efter drøftelse med 
netvirksomhederne, jf. §§ 7 og 8 i systemansvarsbekendtgørelsen. Som det frem-
går af høringsudgaven af tilsynsnotatet har tilsynet fastlagt en såkaldt tjekliste, jf. 
Energitilsynets beslutning af den 17. december 2007. Det fremgår heraf, at de 
relevante parter skal have været inddraget i udarbejdelsen af forskrifterne, herun-
der skal de relevante parter have været inddraget i den formelle høringsproces, og 
deres eventuelle bemærkninger skal være adresseret på afbalanceret vis i den ende-
lige udgave af forskrifterne. 
 
Sekretariatet finder, at det er en grundlæggende rettighed, at aktørerne kan oriente-
re sig om, hvem en bestemmelse i forskrifterne retter sig mod samt, hvilken sank-
tion overtrædelse af en given bestemmelse udløser. Selvom Energinet.dk har op-
lyst, at listen over sanktionsbelagte bestemmelser (oversigtsskemaer) er 100 % 
gengivelse af teksten i forskrifterne, så har sekretariatets gennemgang af forskrif-
terne vist, at der fortsat er uklarheder omkring, hvem der er forpligtet på baggrund 
af de enkelte bestemmelser, og hvilken sanktion, der er for overtrædelse af be-
stemmelsen, når man alene læser teksten i selve forskrifterne. Det bliver først 
klart, når aktørerne slår op i listen over sanktionsbelagte bestemmelser (oversigts-
skemaer), hvem der er forpligtet og til hvad. Sekretariatet finder derfor, at det er en 
væsentlig retssikkerheds garanti, at listerne over sanktionsbelagte bestemmelser 
(oversigtsskemaer) bliver sendt i høring i overensstemmelse med systemansvars-
bekendtgørelsens § 7 og § 8. Sekretariatet vil derfor i forbindelse med gennem-
gangen af forskrifterne tage forbehold for, at Energinet.dk sender listen over sank-
tionsbelagte bestemmelser i høring inden forskrifterne træder i kraft. Energinet.dk 
skal efter denne høring er gennemført, orientere sekretariatet om, hvordan Energi-
net.dk vil håndtere de bemærkninger, som er indkommet i forbindelse med denne 
høring. 
 
Generelt: Gengivelse af lov, bekendtgørelse mv. 
DONG Energy finder det generelt bekymrende, at Energinet.dk’s eventuelle for-
tolkninger af lovgivningen i forskrifterne ikke bliver underlagt Energitilsynets 
vurdering. 
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Sekretariatet bemærker hertil, at sekretariatet i forbindelse med gennemgangen af 
de anmeldte forskrifter har haft fokus på, om den relevante lovgivning er gengivet 
korrekt. Sekretariatet har dog ikke tilsigtet en fuldstændig gennemgang af be-
stemmelserne i de 6 forskrifter og i standardvilkårene, og der er således ikke tale 
om en fuldstændig kvalitetssikring af lovtekniske forhold og lignende.  
 
Sekretariatet finder, at Energinet.dk som førsteinstans har ansvaret for, at vejled-
ning om gældende ret i forskrifterne er korrekt.  
 
Forskrift I, kap. 4.1: Fiktive CPR-numre 
En elhandelsvirksomhed kan i henhold til kapitel 4,1 i forskrift I om stamdata 
gennemføre leverandørskift ved brug af fødselsdato efterfulgt af et fiktivt CPR-
nummer. Det er alene de sidste 4 cifre, som er fiktive.  
 
Introduktion af fiktive CPR-numre, som kunder skal huske, åbner ifølge Dansk 
Energi op for en dårlig datakvalitet og vil være hindrende for senere leverandør-
skift.  
 
Energinet.dk bemærker, at der alene er tale om en funktionalitetsmæssig løsning 
med henblik på at sikre, at datahubben kan håndtere de situationer, hvor kunden 
ikke har et CPR- eller CVR-nummer. Formålet med at indføre validering ved 
hjælp af CPR-nummer er ifølge Energinet.dk at sikre imod fejl ved anmeldelse af 
leverandørskift.  
 
Sekretariatet fastholder, at Energinet.dk i forbindelse med indførslen af mulighe-
den for at anvende fiktive CPR-numre på afbalanceret vis har afvejet hensynet til 
at beskytte forbrugerne mod fejlagtige skift op mod den effektive gennemførsel af 
markedet.  
 
Forskrifter: Definitioner og begreber 
Dansk Energi ser ingen problemer i, at definitionerne er forskellige fra lovens 
definition af samme begreb, når bare begreberne er klart defineret i forskrifternes 
indledning. Dansk Energi finder desuden, at det vil være klarere for aktørerne, som 
forskrifterne retter sig imod, når der skelnes mellem definitionerne i forskrifterne 
og elforsyningsloven.  
 
Energinet.dk er enige i Dansk Energis høringssvar.  
 
Sekretariatet hæfter sig særligt ved tilsynets tilkendegivelse af 29. januar 2013, da 
sekretariatet forelagde tilsynet resultatet af sin gennemgang af forskrifterne første 
gang. Tilsynet anførte, at det findes kritisabelt, når en definition i forskrifterne 
formuleres forskelligt fra lovens definition af samme begreb, og at Energinet.dk 
senest i forbindelse med næste revision af forskrifterne opfordres til at rette op 
herpå. 
 
Sekretariatet bemærker, at der i højere grad end tidligere er en sket en ensretning 
af definitioner mellem forskrifterne og elforsyningsloven. Det drejer sig om 3 
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definitioner i forskrifterne, som er forskellige fra lovens definition af samme be-
greb. 
 
Sekretariatet vurderer dog fortsat, at det kan give anledning til forvirring og unø-
dige klagesager, når det samme begreb bliver benævnt forskelligt i henholdsvis 
elforsyningsloven og Energinet.dk’s forskrifter. Sekretariatet opfordrer fortsat 
Energinet.dk til at benytte de samme definitioner som elforsyningsloven, når det 
drejer sig om det samme begreb.  
 
Forskrifterne og de angivne hjemmelsbestemmelser 
Dansk Energi er ikke enig i sekretariatets konklusion om, at forskrifterne generelt 
ligger inden for hjemmelsbestemmelserne.  
 
Sekretariatet vil præcisere i notatet, at denne vurdering drejer sig om, hvorvidt 
Energinet.dk generelt har henvist til det korrekte hjemmelsgrundlag i forhold til at 
udstede forskrifter om markeds- og målerforhold. Sekretariatets vurdering handler 
ikke om, hvorvidt forskrifternes vejledning om retlige forhold altid er korrekt gen-
givet. 
 
Forskrifter vedr. sanktioner: udelukkelse af aktører 
I høringsudgaven af notatet fremgik det, at Energinet.dk kan sanktionere overtræ-
delse af forskrifterne med hel eller delvis udelukkelse (afregistrering)af at gøre 
brug af Energinet.dk’s ydelser, hvis brugere groft eller gentagne gange tilsidesæt-
ter vilkår som nævnt i § 31, stk. 2 i elforsyningsloven, indtil vilkåret er opfyldt 
(gælder alle aktører, jf. § 31, stk. 3). 
 
Dansk Energi er ikke enig i, at Energinet.dk kan udelukke alle aktører fra at gøre 
brug af Energinet.dk’s ydelser, jf. § 31, stk. 3 i elforsyningsloven. Dansk Energi 
henviser i stedet til den nye affattelse af § 31, stk. 3, som også refereres i hørings-
versionen af notatet. Det er Dansk Energis opfattelse, at denne nye bestemmelse 
vedrører alle former for tilsidesættelse af vilkår for adgang til ydelser, som en 
netvirksomhed måtte udføre. Dansk Energi opfordrer derfor Sekretariatet for 
Energitilsynet til at slette (gælder for alle aktører, jf. § 31, stk. 3)i første punkt.  
 
Sekretariatet har taget Dansk Energis bemærkninger til efterretning og har slettet 
den ovenfor anførte sætning. 
 
Forskrifter: sanktionsbestemmelserne 
Dansk Energi støtter, at Energinet.dk sender listen over sanktionsbelagte bestem-
melser i høring, inden engrosmodellen træder i kraft. Dansk Energi finder det end-
videre fornuftigt, at begrebet ”regelmæssig kontrol” efter nye meddelelser i data-
hubben bliver defineret nærmere, jf. kapitel 6 i forskrift F1 om EDI-
kommunikation. Denne bestemmelse handler om, hvor ofte en aktør skal kontakte 
datahub for at kontrollere, om der er nye meddelelser til aktøren, og overtrædelse 
af bestemmelsen kan medføre hel eller delvis udelukkelse fra brug af datahubben, 
jf. elforsyningslovens § 31, stk. 3, jf. § 31, stk. 2.  
 
Energinet.dk bemærker, at ”regelmæssig kontrol” vedrører den kø af beskeder, 
som den enkelte aktør henter sine beskeder fra. It-teknisk er aktørerne nødt til at 
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holde denne kø tømt for at kunne modtage de seneste meddelelser. Energinet.dk 
vil som følge af dette tilsynsnotat vurdere, hvorvidt begrebet ”regelmæssig kon-
trol” skal ændres i forskrift F1 om EDI-kommunikation.  
 
Sekretariatet henviser til de generelle bemærkninger ovenfor vedrørende høring af 
listerne over sanktionsbelagte bestemmelser i forskrifterne (oversigtsskemaer). I 
forhold til begrebet ”regelmæssig kontrol” i kapitel 6 i forskrift F1 om EDI-
kommunikation finder sekretariatet fortsat, at dette bør defineres nærmere, da det 
er uklart, hvad ”regelmæssig kontrol” indebærer. 
 
Forskrifter: brede lovhenvisninger 
Dansk Energi bemærker, at der er særlige situationer, hvor det er en fordel med 
brede henvisninger til elforsyningsloven eller anden lovgivning i øvrigt. Dansk 
Energi henviser til det eksempel i kapitel 10 i forskrift D1 om afregningsmåling, 
som bliver omtalt i gennemgangen af de anmeldte forskrifter, hvorefter der ikke 
bliver åbnet op for korrektioner efter en 3 årig periode, medmindre andet følger af 
lovgivningen.  
 
Energinet.dk har henvist til, at de brede henvisninger er et ønske fra branchen. 
 
Sekretariatet vurderer fortsat ikke, at det er hensigtsmæssigt, at der i forskrifterne 
bliver taget forbehold for eventuelle fremtidige lovændringer ved at angive upræ-
cise henvisninger til elforsyningsloven eller anden lovgivning generelt. Sekretaria-
tet vurderer derfor fortsat, at de brede henvisninger i forskrifterne bør undgås. Som 
læser af forskrifterne er det vigtigt, at de henvisninger som fremgår af forskrifterne 
er sporbare, således at læseren kan orientere sig omkring, hvilket regelgrundlag, 
som ligger til grund for bestemmelserne i forskrifterne.  
 
 
 
 
 
 
 
 


