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Baggrund  
 

Anmeldelse af forskrifterne 

Energinet.dk har den 1. oktober 2015 anmeldt følgende forskrifter til Energitil-
synet: 

• Forskrift D1: Afregningsmåling 
• Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet 
• Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 

• Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 
• Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 
• Forskrift I: Stamdata 

 
Forskrifterne træder i kraft 1. oktober 2015. 

 

Sekretariatets tjeklistegennemgang 

Energitilsynet besluttede den 17. december 2007, at sekretariatet skal gennem-

gå de forskrifter, som Energinet.dk anmelder med henblik på at kontrollere, at 
visse grundlæggende krav er opfyldt. Følgende punkter skal således af sekreta-

riatet, når en forskrift anmeldes: 
 

 
 
Dette notat indeholder Energinet.dk’s bemærkninger til sekretariatets tjekliste-
gennemgang. 
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1. Baggrunden for ændringen af forskrifterne 
 
Forskrifterne er revideret som følge af:  

 

1.1 Indførelsen af engrosmodellen 

Engrosmodellen indebærer en omlægning af relationerne mellem netvirksomhe-
der og elleverandører og giver elleverandører en central rolle i elmarkedet. Jf. 
Lov nr. 633 af 16. juni 2014 om ændring af lov om elforsyning træder engros-

modellen i kraft 1. oktober 2015. 
 
Indførelsen af engrosmodellen medfører særligt ændringer i Forskrift H1: Skift af 

elleverandør, flytning mv og Forskrift I: Stamdata. Desuden er der udarbejdet 
en ny Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. 

 

1.2 Ophævelsen af forsyningspligten, indførelsen af leveringspligt 

Med Lov nr. 633 af 16. juni 2014 om ændring af lov om elforsyning ophæves 

den hidtil gældende forsyningspligt, herunder bevillingskravet og prisregulerin-
gen. Der indføres i stedet en ny leveringspligt. 

 
Ophævelsen af forsyningspligten og indførelsen af leveringspligten medfører 
væsentlige ændringer i Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 

 

1.3 Indførelse af flexafregning 

Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100.000 

kWh, hvor netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og 
hvor disse anvendes i balanceafregningen. Udskydelsen af engrosmodellen mu-

liggjorde, at der er indsat en dato for indførelsen af muligheden for flexafreg-
ning, hvilket vil ske sammen med engrosmodellen den 1. oktober 2015.  
 

Indførelsen af flexafregning medfører særligt ændringer i Forskrift D1: Afreg-
ningsmåling og Forskrift H2: Skabelonafregning mv.  

 

1.4 Øvrige ændringer 

Udover ovenstående ændringer er forskrifterne revideret som følge af:  

 
1) Energitilsynets afgørelse af 28. januar 20131 

− særligt indførelsen af CPR-nr./CVR-nr. i forbindelse med kundens accept 

af leverandørskift og kundens adgang til at igangsætte processen fejlag-
tigt leverandørskift (Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv., ka-
pitel 4 og 5), 

2) løbende tilpasning af reglerne, fx regler vedr. forbrugerbeskyttelse 
− særligt elleverandørers adgang til historiske måledata i tilbudsfasen 

(Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv., kapitel 3.5), 

3) Energinet.dk og branchens erfaringer fra det første år, hvor DataHub har 

været i drift  
− eksempelvis elleverandørers mulighed for at annullere fremtidige flytnin-

ger i DataHub (Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv., kapitel 
6.5).  

 
 

 

1  Sag: 12/05805: Energinet.dk – metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter (datahubben) 
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2. Ligger forskrifterne inden for rammerne af hjem-

len i bekendtgørelsen 
 
I de anmeldte forskrifters kapitel 2.2. er der oplistet hjemmel med henvisning til 
Elforsyningslovens2 § 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12, nr. 13 og § 31, stk. 2 og System-

ansvarsbekendtgørelsens3 § 7, stk. 1, nr. 3-4 samt § 8, stk. 1, nr. 1-3. 
 
Sammenlignet med de nuværende forskrifter er hjemmelshenvisningen til Sy-

stemansvarsbekendtgørelsen blevet præciseret ved angivelse af litra. Videre er 
Elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 13 blevet tilføjet. Bestemmelsen blev vedta-

get med Lov nr. 633 af 16. juni 2014 om ændring af lov om elforsyning med det 
formål at sikre et klart selvstændigt hjemmelsgrundlag for udstedelse af forskrif-
ter om elmarkedets funktion. Det er således blevet præciseret, at Energinet.dk 

udover at kunne stille vilkår efter § 31, stk. 2, som bidrager til at sikre bedst 
mulig konkurrence for produktion og handel med elektricitet, tillige kan indar-
bejde sådanne forhold i Energinet.dk’s generelle forskrifter.4  

 

2.1 Hvem retter forskriften sig til – tjeklistens punkt 2.1 samt 

hvad er adressaterne forpligtet til – tjeklistens punkt 2.2 

I forskrifternes kapitel 2.1 er det oplistet, hvem de enkelte forskrifter retter sig 
til, og pligtsubjekt er præciseret for hver bestemmelse i sanktionskapitlerne. 

  

2.2 Hvilken konsekvens har manglende overholdelse – tjeklistens 

punkt. 2.3 

Udover forskrifternes kapitel 2.3 er der indsat et særskilt kapitel, der vedrører 

sanktioner for overtrædelser af forskrifterne. Sanktionskapitlet blev indsat i for-
bindelse med sekretariatets tjeklistegennemgang5 af forskrifterne i 2012 (Data-
Hub). Kapitlet beskriver den nærmere proces ved manglende overholdelse af 

forskrifterne. Desuden indeholder kapitlet to oversigter, der oplister de regler i 
forskrifterne, der henholdsvis er sanktioneret i medfør af Elforsyningsloven 
(oversigt 1) og i medfør af anden lovgivning (oversigt 2).6  

 
Med Lov nr. 633 af 16. juni 2014 om ændring af lov om elforsyning er der blevet 

tilføjet et 2. og 3. pkt. til Elforsyningslovens § 31, stk. 2. Såfremt en netvirk-
somhed groft eller gentagne gange har tilsidesat vilkår for adgangen til ydelser-
ne, og disse vilkår berører virksomhedens bevillingspligtige aktivitet, vil Energi-

net.dk skulle orientere klima-, energi- og bygningsministeren, således at mini-
steren kan tage de fornødne skridt med henblik på en evt. bevillingsinddragelse. 
Bestemmelsen er blevet tilføjet til forskrifternes kapitel 2.3 og sanktionskapitlet. 

 
 

 
 
 

2  LBK nr. 1329 af 25. november 2013 med senere ændringer 

3  BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissi-

onsnettet mv. 

4  Jf. lovbemærkningerne til § 28, stk. 2, nr. 12 (Lov nr. 633 af 16. juni 2014) 

5  Sag: 12/05805: Energinet.dk – metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter (datahubben) 

6  Der henvises til Energitilsynets afgørelse af 29. januar 2013 pkt. 252-292 
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3. Er de relevante parter inddraget i udarbejdelsen 
 

3.1 Arbejdsgrupper 

Der har været en række arbejdsgrupper inddraget i udarbejdelsen af markeds-
forskrifterne i forskellige fase af deres udarbejdelse. 

 
Fase 1: Fra februar 2012 til april 2012 var der nedsat en arbejdsgruppe, der 
havde til formål at analysere behovet for ændringer i markedsdesignet, forret-

ningsprocesser og datakommunikation ved en eventuel indførelse af en engros-
model. 

 
Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra: 

Energinet.dk (formandskab), Norenergi, Energi Fyn, DONG Energy, SEAS-NVE, 

TRE-FOR, OK, Ikast El- og Varmeværk, MES og Dansk Energi. 
 
Fase 2: Umiddelbart efter vedtagelsen af engrosmodellen den 18. juni 2012 blev 

der nedsat to arbejdsgrupper med det formål at revidere forskrifterne. Arbejds-
grupperne arbejdede med forskrifterne frem til september 2013. 

 
Forskrift H1 og I arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra: 

Energinet.dk (formandsskab), Dansk Energi, Energitilsynet, Energi Fyn, Energi 

Nord, Natur-Energi, Ikast El- og Varmeværk, DONG Energy, Vindstød.dk, Energi 
Danmark og SE.  
 

Forskrift D1, H2 og H3 arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra: 

Energinet.dk (formandsskab), Dansk Energi, SKAT, SEAS-NVE, DONG Energy, 

ELRO, Energi Danmark, Energi Nord, TRE-FOR, NOE, NEAS Energy. 
Forbrugerrådet meddelte, at de af ressourcemæssige årsager var forhindret i at 
deltage. 

 
Fase 3: I forbindelse med ophævelsen af forsyningspligten samt indførelsen af 

leveringspligt blev arbejdsgruppen, der reviderede Forskrift H1 og Forskrift I 
genindkaldt. 
 

Flexafregning er udarbejdet i samarbejde med Ekspertpanelet, der består af 
repræsentanter fra: Energinet.dk (formandskab), Dansk Energi, Scanenergi, 
DONG Energy, Energimidt, SE, Jysk Energi, OK, Energi Danmark samt Energi 

Viborg Elnet. 
 

3.2 Høring 

Den offentlige høring blev gennemført i perioden fra den 13. november 2013 til 
den 11. december 2014. For yderligere information henvises til høringsnotat fra 

februar 2014.  
Som følge af udskydelsen af engrosmodellen samt ophævelsen af forsyningsplig-

ten og indførelsen af leveringspligt blev forskrifterne opdateret og sendt i forny-
et høring fra den 8. maj 2014 til den 2. juni 2014. For yderligere information 
henvises der til høringsnotat fra august 2014. 
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4. Er internationale regler og aftaler angående regu-

lering af markedsadgang overholdt 
 
I det omfang Energinet.dk har henvist til internationale aftaler, er det de Nordi-

ske Energi Regulatorers (NordREGs) anbefalinger for et harmoniseret nordisk 
slutbrugermarked.  

Energinet.dk har i vidt omfang valgt at følge NordREGs anbefalinger. På enkelte 
punkter som fremgår nedenfor har Energinet.dk valgt ikke at følge NordREGs 
anbefalinger. 
 

4.1 Frist for fremsendelse af måledata ved afregning  

Angående Forskrift D1: Afregningsmåling kan vi oplyse, at fristen for fremsen-
delse af måledata fra skabelonafregnede kunder er aftalt med branchen til 5 
uger, hvilket også er den gældende frist i den nuværende forskrift. NordREG 

anbefaler en frist på 9 arbejdsdage for fremsendelse af måledata fra skabelon-
kunder, jf. ”Movingrapport” fra 2014, afsnit 3.1.7 Meter reading from DSO to 
NPI (only in NPI-countries).  

Begrundelsen for afvigelsen er, at der i Danmark er tradition for selvaflæsning, 

som er en billig og effektiv måde til indhentning af måledata. I de øvrige nordi-
ske lande sender netvirksomhederne en medarbejder ud til adressen for at aflæ-

se måleren. Selvaflæsning vil formentlig ikke være muligt med en frist på 9 ar-
bejdsdage. 
 

Energinet.dk har aftalt fristen med branchen, og at det er i forbrugernes interes-
se, at omkostningerne til aflæsning begrænses.  

Energinet.dk vurderer derfor under hensyntagen til traditionerne på det danske 

elmarked, at det er hensigtsmæssigt at fravige NordREGs anbefalede frist for 
fremsendelse af måledata for skabelonafregnede kunder. Anvendelsen af fjern-
aflæste elmålere, som indføres frem mod 2020, kan potentielt medvirke til at 

nedbringe behovet for en 5 ugers frist for aflæsning. Således vil det formentlig 
på længere sigt være muligt at imødekomme NordREGs anbefaling på 9 ar-
bejdsdage.  

4.2 Frist for anmeldelse af leverandørskift til DataHub 

I kapitel 4 i Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. fremgår det, at le-
verandørskifte skal anmeldes til DataHub med minimum 10 arbejdsdages varsel 

før skæringsdatoen for leverandørskiftet.  

Fristen er i overensstemmelse med fristen angivet i forbrugerbeskyttelsesbe-

kendtgørelsen § 14, stk. 4. Det forventes, at denne frist fastholdes i forbruger-
beskyttelsesbekendtgørelsen, når den revideres i forbindelse med indførelse af 
Engrosmodellen. Bestemmelsen er en implementering af eldirektivets artikel 3, 

stk. 5, litra a.  
 

NordREG har i rapporten ”Harmonized Supplier Switching Model” fra 2008, afsnit 
1.1.1. anbefalet, at der maksimalt må gå 14 kalenderdage fra indgåelse af kon-
trakten til det egentlige leverandørskifte.  
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I den nuværende forskrift er fristen også på 10 arbejdsdage. Ved indførelse af 

fristen på 10 arbejdsdage i forbindelse med idriftsættelse af DataHub, vurderede 
Energinet.dk sammen med branchen, at det er mest hensigtsmæssigt og opera-

tionelt at operere med 10 arbejdsdage frem for 14 kalenderdage dage for at 
imødekomme eventuelle problemer med helligdage, hvor der ved 14 dages fri-
sten vil være færre arbejdsdage til at opfylde manuelle forpligtelser i form af 

verificering af stamdata og aflæsning af måler.  
 
Energinet.dk vurderer, at forskellen i praksis formentlig ikke vil få større betyd-

ning, og at fristen ligger inden for direktivets bestemmelser om leverandørskifte. 
 

4.3 Frist for anmeldelse af tilflytning på et målepunkt  

I kapitel 6.1 i Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. fremgår det, at 
tilflytning til et skabelon- eller flexafregnet målepunkt kan ske op til 15 arbejds-

dage efter skæringsdatoen for tilflytningen.  

NordREG anfører i ”Movingrapport” fra 2014, fodnote 13 side 16, at regler for 

flytning med tilbagevirkende kraft fastsættes nationalt.   

Tilflytning med tilbagevirkende kraft på 15 dage blev indført i forskriften i for-

bindelse med idriftsættelse af DataHub pr. 1. marts 2013. Fristen er begrundet i, 
at der i Danmark er ganske få personer, der melder flytning før skæringsdatoen 

for flytningen. 

Energinet.dk vurderer, at fristen er fastsat på afbalanceret vis under hensynta-

gen til det danske markedsdesign, forbrugernes fleksibilitet og markedsaktører-
nes interesse i at få præcise måledata. 
 

4.4 Hvilken elleverandør kan fraflytte en kunde  

I kapitel 6.3 i Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. fremgår det, at 

fraflytning af en kunde skal meldes til kundens nuværende elleverandør, der 
skal anmelde fraflytningen til DataHub.  

NordREG anfører i ”Movingrapport” fra 2014, afsnit 3.1 punkt 2) afsnit b, at hvis 
kunden vælger ny elleverandør ved flytning, kan også den nye elleverandør 
indmelde kundens fraflytning på det gamle målepunkt. NordREG har i rapporten 

noteret, at vi i Danmark har valgt en anden metode. 

Energinet.dk har efter dialog med branchen valgt en løsning, hvor kunden mel-

der fraflytning til sin nuværende elleverandør, da aftaleforholdet er indgået med 
denne. Derudover giver det mulighed for elleverandøren til at få informationer 

om en mulig ny kunde på målepunktet, hvilket er af betydning ved leverings-
pligt-modellen.  

Energinet.dk vurderer derfor, at der i forhold til den tidligere elleverandørs sik-
kerhed for betalinger mv. er et særligt hensyn at varetage, hvorfor processen er 
fastlagt således, at kunden, alternativt kundens nye elleverandør med en fuld-

magt, skal kontakte elleverandøren på det fraflyttede målepunkt om en kom-
mende fraflytning, og at elleverandøren, hvis aftaleforhold ophører, herefter skal 
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anmelde fraflytningen i overensstemmelse med det i aftalen vedtagne opsigel-
sesvarsel ved fraflytninger. 

 

4.5 Information til netvirksomheden i forbindelse med til- og fra-

flytning 

I kapitel 6.2, henholdsvis kapitel 6.4 i Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning 

mv. fremgår det, at DataHub efter udløbet af annulleringsfrisen for den anmeld-
te til-/fraflytning anmoder netvirksomheden om at indhente tællerstand og 
eventuelt om at opgøre forbrug på skæringsdatoen for til-/fraflytningen.  

NordREG anfører i ”Movingrapport” fra 2014, afsnit 3.1 Message 6, at informati-
on til netvirksomheden om til-/fraflytning skal sendes, når flyttemeddelelsen er 

godkendt af DataHub. Endvidere anbefaler NordREG, at der sendes annulle-
ringsbeskeder, men NordREG beskriver ikke, hvorledes det skal håndteres. 

Energinet.dk har efter dialog med branchen aftalt en løsning, som sikrer, at der 
ikke sendes irrelevante informationer til netvirksomheden, inden det er helt sik-
kert, at processen gennemføres, dvs. annulleringsfristen er nået. Annullerings-

fristen er aftalt til 3 arbejdsdage ud fra et hensyn om, at netvirksomheden her 
stadig kan nå at planlægge den nødvendige aflæsning. Løsningen mindsker end-

videre sandsynligheden for, at krydsende processer afføder fejl i DataHub og i 
aktørernes systemer. 

Energinet.dk vurderer, at det valgte tidspunkt for fremsendelse af besked til 
netvirksomheden afspejler den mest effektive løsning, og sikrer at der ikke sen-
des unødige informationer til gene for netvirksomheden. 

 

4.6 Stop for fremtidige leverandørskift i forbindelse med til- og 

fraflytning 

I kapitel 6 i Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. fremgår det, at Da-
taHub efter udløbet af annulleringsfrisen for den anmeldte til-/fraflytning annul-

lerer alle anmeldte fremtidige leverandørskift.  

NordREG anfører i ”Movingrapport” fra 2014, afsnit 3.1 message 4, at informati-

on om annullering af anmeldte fremtidige leverandørskift skal sendes, når flyt-
temeddelelsen er godkendt af DataHub. Endvidere anbefaler NordREG, at der 

sendes annulleringsbeskeder, men NordREG beskriver ikke, hvorledes det skal 
håndteres. 

Energinet.dk har efter dialog med branchen aftalt en løsning, som sikrer, at der 
ikke sendes irrelevante stop til fremtidige elleverandører, inden det er helt sik-
kert, at processen gennemføres, dvs. annulleringsfristen er nået. Implemente-

ringen mindsker endvidere sandsynligheden for at annullering af til- eller fraflyt-
ningen, eller at krydsende processer i øvrigt afføder fejl i DataHub og i aktører-
nes systemer.  

Energinet.dk vurderer, at det valgte tidspunkt for annullering af anmeldte frem-
tidige leverandørskift afspejler den mest effektive løsning, og sikrer at der ikke 

sendes unødige informationer til gene for netvirksomheden. 
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4.7 Vedligeholdelse af stamdata for kontaktinformationer 

NordREG har i rapporten ”Harmonized Model for Supplier Switching” fra 2013, 
afsnit 2.1.2. anbefalet, at stamdata om kundens kontraktbinding (opsigelsesvar-
sel og evt. bod) vedligeholdes af den aktuelle elleverandør, således at potentielle 

nye elleverandører kan se det og medtage det i rådgivningen af kunden forud 
for et skifte.  
 

Sådanne informationer er ikke en del af det danske marked. I Danmark er det 
alene kundens ansvar at sikre, at vedkommende ikke bryder sin kontrakt. 

 

5. Er forskrifterne ”gjort tilgængelig” 
 
Forskrifterne har været tilgængelige på Energinet.dk’s hjemmeside siden maj 

2013, hvor de blev offentliggjort som pseudoforskrifter. Formålet var at give 
aktørerne mulighed for at forberede implementeringen af de regler, der knytter 
sig til indførelsen af Engrosmodellen. 

 
Forskrifterne blev offentliggjort i en høringsversion i november 2013 og i maj 
2014 og er på nuværende tidspunkt offentlig tilgængelige på www.energinet.dk 
under El � Forskrifter � Markedsforskrifter � Engrosmodelforskrifter med 

angivelse af ikraftrædelsesdato 1. oktober 2015. Der vil være angivet et 

vandmærke i forskrifterne benævnt ”Udkast” indtil Energitilsynets endelige 
godkendelse af metoderne i forskrifterne. 
 
Historiske forskrifter er placeret på www.energinet.dk under El � Forskrifter � 

Historiske forskrifter. 
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6. Definitioner 
 
I Energitilsynets Tilsynsnotat7 følgende anført: 
 

− det findes kritisabelt, når en definition i forskrifterne formuleres forskel-

ligt fra lovens definition af samme begreb  

− Energinet.dk senest i forbindelse med næste revision af forskrifterne 

derfor opfordres til at rette op på disse forhold angående definitionerne. 

 
Energinet.dk kan oplyse, at der er overensstemmelse mellem definitionerne i 
forskrifterne, der træder i kraft 1. oktober 2015, og Elforsyningslovens8 
definitioner med undtagelse af følgende tre definitioner: 
 

1. Forsyningspligtig virksomhed 
2. Elhandelsvirksomhed 
3. Netområde 

 

6.1 Ad 1: Forsyningspligtig virksomhed 

Energinet.dk benytter ”forsyningspligtig elleverandør” i forskrifter, procesover-
sigter mv. stedet for ”forsyningspligtig virksomhed”. Den eneste forskel mellem 

forskrifterne og Elforsyningsloven er ordene ”elleverandør” og ”virksomhed”. 
Selve definitionen af ”forsyningspligtig elleverandør” i markedsforskrifterne er 

Således en direkte gengivelse af definitionen af ”forsyningspligtig virksomhed” i 
Elforsyningsloven:  

Virksomhed med bevilling med pligt til at forsyne forbrugere, som ikke gør 

brug af muligheden for valg af anden leverandør eller andet produkt, med 

elektricitet. 

 

6.2 Ad 2: Elhandelsvirksomhed 

Jf. Elforsyningsloven defineres elhandelsvirksomhed således: 
Virksomhed, der sælger elektricitet, herunder virksomhed med bevilling til 

forsyningspligtig virksomhed. 

 
Forskrifterne benytter derimod ”elleverandør”, der defineres således: 

En virksomhed, der: 

1) er optaget af Energinet.dk som elleverandør i DataHub 

2) og 

- sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret 

for målepunktet, eller 

- køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansva-

ret for målepunktet. 

Forskrifternes definition er bredere end definitionen af elhandelsvirksomhed i 

Elforsyningsloven, da forskrifternes definition både dækker køb og salg af el. En 
direkte gengivelse af Elforsyningslovens definition vil således ikke i tilstrækkelig 
grad være dækkende i forhold til forskrifternes anvendelsesområde. 

 
 
 

 

7 Sag: 12/05805: Energinet.dk – metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter (datahubben) 
8 LBK nr. 1329 af 25. november 2013 med senere ændringer 
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6.3 Ad 3. Netområde 

Netområde er i Lov nr. 633 af 16. juni 2014 om ændring af lov om elforsyning 
defineret som: 

Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af § 19, stk. 2, er gi-

vet bevilling til at drive netvirksomhed. 

 

I Energinet.dk’s forskrifter er netområde defineret som: 

Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af Elforsyningsloven, 

er givet bevilling til at drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset 

mod de tilstødende elforsyningsnet med 15/60-målere, som indgår i Da-

taHub’s opgørelser i elmarkedet. 

 

Baggrunden for den ændrede definition i forskrifterne er, at definitionen i Elfor-
syningsloven alene er baseret på de udstedte netbevillinger, og i forhold til pro-
cesser i DataHub er dette ikke dækkende. Der er således pt. fem små transfor-

merforeninger, der har netbevilling, men som ikke i DataHub er registreret som 
netvirksomhed, da disse transformerforeninger i 2002 indgik en trepartsaftale 

med den omkransende netvirksomhed og systemansvaret om, at den omkran-
sende netvirksomhed skal uden undtagelse skal varetage ”alle administrative og 

praktiske forpligtelser over for den systemansvarlige, som følger af måleansva-

ret som er fastlagt af den systemansvarlige.” 

 
Disse fem netområder optræder således ikke i elmarkedet i dag, men er en del 

af den omkransende netvirksomheds netområde. Målepunkterne i elmarkedet 
har således ingen reference til den bevillingshavende netvirksomhed (transfor-

merforeningen). 

 


