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GENNEMGANG AF DETAIL MARKEDSFOR-
SKRIFTER (ENGROSMODEL M.M.) 

RESUMÉ 

1. Som følge af engrosmodellen og indførelsen af leveringspligt til afløsning af 
forsyningspligten har Energinet.dk revideret sine markeds- og målerforskrifter for 
adgang til datahubben på detailmarkedsniveau.  

2. Forskrifterne er den 1. oktober 2014 anmeldt til Energitilsynet, mens vilkår for 
betaling af ydelser og sikkerhedsstillelse er anmeldt den 16. oktober 2014. Energi-
tilsynet skal føre tilsyn med indholdet af forskrifterne.  

3. Det er anden gang tilsynet vurderer Energinet.dk’s anmeldte markeds- og må-
lerforskrifter angående datahubben. Første gang var på tilsynets møde den 29. 
januar 2013 forud for datahubbens idriftsættelse den 1. marts 2013. 

4. Følgende forskrifter er anmeldt til Energitilsynet:  

− D1 om afregningsmåling 
− F1 om EDI-kommunikation med datahubben i elmarkedet 
− H1 om skift af elhandelsvirksomhed/flytning 
− H2 om skabelonafregning 
− H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold (ny som følge af engros-

modellen) 
− I om stamdata 
− Vilkår (standard) for elhandelsvirksomheders betaling af ydelser og sikker-

hedsstillelse 
 
5. Ved nedenstående orienteres om resultatet af sekretariatets gennemgang af de i 
alt 6 forskrifter angående detailmarkedet samt et sæt vilkår om ydelser og sikker-
hedsstillelse.  

 
TILKENDEGIVELSE 

6. Sekretariatet tilkendegiver på baggrund af nedenstående sagsfremstilling og 
vurdering, at forskrift D1, F1, H1, H2, H3, I samt Vilkår (standard) for elleveran-
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dørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse til tages efterret-
ning med de anførte bemærkninger i pkt. 135.  

SAGSFREMSTILLING 

7. Sekretariatet har gennemgået de anmeldte forskrifter med henblik på en tilken-
degivelse om: 

− Resultatet af sekretariatets gennemgang af Energinet.dk’s reviderede mar-
keds- og målerforskrifter angående vilkårene for adgang til datahubben samt i 
Vilkår (standard) for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk. 
 

8. Energinet.dk har revideret sine forskrifter for at implementere engrosmodellen 
og som følge af ophævelse af forsyningspligten samt indførelsen af fleksafregning. 
De nye regler skal gælde fra den 1. april 2016. Endvidere er forskrifterne præcise-
ret på baggrund af indhøstede erfaringer siden datahubbens idriftsættelse den 1. 
marts 2013.  

 

BOKS 1 | ENGROSMODELLEN  

Engrosmodellen, som blev vedtaget med lov nr. 575 af 18. juni 2012, in-
debærer en omlægning af rollefordelingen mellem net- og elhandelsvirk-
somheder. Elhandelsvirksomhederne vil få den primære kontakt til for-
brugerne, og netvirksomhederne vil koncentrere sig om deres kerneop-
gaver vedrørende drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning 
af nettet, måling af elforbruget og energibesparelser. Med lovændringen i 
sommer 2014, L 633/2014, blev engrosmodellen udskudt med et år til 
den 1. oktober 2015, fordi opgaverne med implementeringen af engros-
modellen har vist sig mere komplekse end først antaget.  
 
Der er den 25. februar 2015 fremsat et nyt lovforslag om engrosmodellen 
(L 151) vedrørende justering og udskydelse af engrosmodellen og leve-
ringspligten. Lovforslaget lægger op til, at engrosmodellen og dermed 
samtidig de nye regler for leveringspligt bliver udskudt endnu en gang til 
1. april 2016.  
 

 
 
9. Med henblik på tilsynet med forskrifterne anmeldte Energinet.dk alle 6 forskrif-
ter den 1. oktober 2014, og Vilkår (standard) for elhandelsvirksomheders betaling 
af ydelser og sikkerhedsstillelse blev anmeldt den 16. oktober 2014, se bilag 1. 

10. I sagsforløbet har sekretariatet holdt en række møder med Energinet.dk for en 
nærmere afklaring af bestemmelserne i forskrifterne, status for opfølgningen på 
tilsynets tilkendegivelser i 2013 samt for at identificere relevante problemstillin-
ger. Drøftelserne på møderne har også omfattet resultatet af de to høringsnotater, 
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som Energinet.dk har udarbejdet i henholdsvis februar og august 2014. Høringsno-
taterne viser, at der har været mange forhold til debat i branchen. For høringsnota-
terne, se bilag 2. 

11. Energitilsynet tilkendegav den 29. januar 2013 i forbindelse med gennemgan-
gen af de anmeldte forskrifter at: 

− det findes kritisabelt, når en definition i forskrifterne formuleres for-
skelligt 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 definitio-
nerne og  

− opfordres til at præcisere forskrifternes hjemmelshenvisninger med 
paragraf, stykke og nr. i henhold til systemansvarsbekendtgørelsens § 
7 om tilslutnings- og markedsforskrifter, således at det hermed bliver 
klart, hvilke sanktioner loven hjemler i forhold til hver forskrift  

− det er vigtigt, at de historiske forskrifter fortsat er offentliggjort på 
Energinet.dk’s hjemmeside, idet henvendelser og klager til eksem-
pelvis Tilsynet kan angå forhold, der er reguleret af de tidligere for-
skrifter. 

 
12. Endvidere fremgik det af afgørelsen, at visse forhold såvel i lovgivningen som 
i forskrifterne generelt bør strammes op. I loven handlede det primært om sanktio-
nering af netvirksomheder i tilfælde af overtrædelse af forskrifterne, og i forskrif-
terne handlede det om en række lovtekniske forhold, herunder brugen af passivt 
sprog, hvilket kan skabe tvivl om, hvem der forpligtes efter bestemmelserne, og 
følgelig hvilken konsekvens en overtrædelse har (sanktioner). 

13. Med lovændringen, L 633 af 16. juni 2014, er der skabt klarhed om konse-
kvenserne, såfremt netvirksomheder ikke overholder de vilkår, som Energinet.dk 
stiller for benyttelsen af datahubben. Sanktionen er herefter ikke afregistrering i 
datahubben, men i stedet at der kan blive tale om, at Energistyrelsen som yderste 
konsekvens inddrager bevillingen. Reguleringen af sanktioner i Energinet.dk’s 
forskrifter er opdateret på dette punkt, men ikke i øvrigt ændret i forbindelse med 
den nye anmeldelse, se herom nærmere i vurderingsafsnittet. Det fremgår af vur-
deringsafsnittet, at der fortsat er problemer med uklart sprog, som medfører, at det 
er svært at læse ud af teksten i forskrifterne, hvem der er forpligtet på baggrund af 
reglen (pligtsubjekt), og hvilken sanktion overtrædelse af reglen udløser. 

14. Sekretariatet bemærker i fortsættelse heraf, at reguleringsudvalget1 i sin ho-
vedanbefaling nr. 8 anbefaler, at Energinet.dk’s regulering af elmarkedet skal være 
mere klar og transparent. 

 
1 El-reguleringsudvalget blev nedsat i september 2012 og har den 1. december 2014 efter to års arbejde afsluttet 

sit dybdegående eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor og afleveret 16 hovedanbefalinger 
og knap 100 vurderinger og anbefalinger til regeringen. Se nærmere herom på Energistyrelsens hjemmeside. 
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HØRING 

15. Energinet.dk har haft forskrifterne i høring i branchen (undtagen afsnittet med 
sanktioner for overtrædelse af reglerne), og har på den baggrund udarbejdet to 
høringsnotater af henholdsvis februar 2014 og august 2014. 

16. Sekretariatet for Energitilsynet sendte den 23. januar 2015 udkast til notat om 
metodegodkendelse 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, De frie Elforbrugere og SKAT. 

17. Datatilsynet, Dansk Industri samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 
afgivet høringssvar, men disse parter havde ikke bemærkninger til udkastet til 
notatet.  Dansk Energi, DONG Energy og Ankenævnet på Energiområdet har lige-
ledes afgivet høringssvar, og deres høringssvar er behandlet i et høringsnotat, se 
bilag 4. 

LOVGRUNDLAG 

18. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser m.v., der 
har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det efterfølgende 
kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennem-
gangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, såle-
des at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle retspraksis og de lidt blødere 
retskilder, så som litteratur citeres afslutningsvis. Gennemgangen afspejler dog 
også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering – således citeres 
retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som ud-
gangspunkt sidst i gennemgangen. 

19. Elforsyningslovens § 1 om lovens formål (Lovbekendtgørelse 1329/2013): 

§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overens-
stemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttel-
se. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat 
give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. 
Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bære-
dygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedva-
rende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer 
og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 

 
20. Elforsyningslovens § 5, nr. 5, 8 og 13 om henholdsvis definition af elhandels-
virksomhed, forsyningspligtig virksomhed og netvirksomhed: 

§ 5. I denne lov forstås ved følgende:  
[…] 
5) Elhandelsvirksomhed: Virksomhed, der sælger elektricitet, herunder virksomhed med bevilling 
til forsyningspligtig virksomhed. 
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8) Forsyningspligtig virksomhed: Virksomhed med bevilling med pligt til at forsyne forbrugere, 
som ikke gør brug af muligheden for valg af anden leverandør, med elektricitet. 
13) Netvirksomhed: Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet. 

 
21. Elforsyningslovens § 6, stk. 4, om vilkår for ydelser, som Energinet.dk stiller 
til rådighed: 

Stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt an-
går deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennem-
sigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 

 
22. Bestemmelsen om leveringspligten og herunder elhandelsvirksomhedens mu-
lighed for at anmode om sikkerhedsstillelse, jf. § 6 b i medfør af L 633/14 om 
ophævelse af forsyningspligten: 

§ 6 b. En elhandelsvirksomhed, som tilbyder levering af elektricitet til husholdningsforbrugere, 
skal på anmodning om levering og mod betaling levere ethvert elprodukt til husholdningsforbruge-
re inden for det eller de netområder, hvor elhandelsvirksomheden tilbyder elprodukter, jf. dog stk. 
2, 3 og 6. 
[…] 
Stk. 5. Elhandelsvirksomheden kan efter varsel hæve aftalen om levering af elektricitet til en hus-
holdningsforbruger, såfremt elhandelsvirksomheden har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter 
stk. 3 og sikkerheden ikke er stillet inden for en af virksomheden fastsat frist. Leveringsaftalen 
kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling. 
[…] 

 
23. Bestemmelsen om, at udlejer (ejer) skal betale for elforsyningen, såfremt en 
lejlighed står tom, og der ikke er indgået anden aftale, jf. § 6 c i medfør af L 
633/14 om ophævelse af forsyningspligten: 

§ 6 c. Ejeren af en ejendom skal betale for levering af elektricitet til et aftage-nummer, der forsy-
ner ejendommen eller dele heraf, i henhold til stk. 2-7. Betalingsforpligtelsen indtræder ikke, i det 
omfang der i medfør af § 6 foreligger en aftale med ejeren eller med en anden elforbruger om le-
vering af elektricitet til aftagenummeret. 
Stk. 2. Hvis en elhandelsvirksomheds leveringsaftale til et aftagenummer opsiges af en elforbru-
ger og der ikke foreligger en ny leveringsaftale til dette aftage-nummer, skal elhandelsvirksomhe-
den uden ugrundet ophold sende en meddelelse herom til ejeren af den ejendom, der forsynes 
via aftagenummeret. 
Stk. 3. I meddelelsen efter stk. 2 skal elhandelsvirksomheden give ejeren en frist på mindst 5 
hverdage, fra meddelelsen er kommet frem, til at sørge for, at der indgås en ny leveringsaftale 
om elforsyning til aftagenummeret. Meddelelsen efter stk. 2 skal indeholde en kontrakt om leve-
ring af elektricitet til aftagenummeret, og det skal fremgå af meddelelsen, at ejeren bliver bundet 
af kontrakten, hvis der ikke inden udløbet af fristen fastsat efter 1. pkt. er indgået en anden aftale 
om levering af elektricitet fra det tidspunkt, hvor den opsagte aftale udløber. Meddelelsen efter 
stk. 2 skal indeholde oplysning om det tidspunkt, hvorfra ejeren bliver bundet af kontrakten. 
Stk. 4. Ejeren bindes dog ikke af kontrakten efter stk. 3, 2. pkt., hvis forsyningen til aftagenumme-
ret på ejerens anmodning er blevet afbrudt inden udløbet af fristen fastsat efter stk. 3, 1. pkt. Hvis 
ejeren anmoder elhandelsvirksomheden om at afbryde elforsyningen, skal elhandelsvirksomhe-
den straks videresende anmodningen til netvirksomheden. 
Stk. 5. Vilkårene for kontrakten efter stk. 3, 2. pkt., herunder prisen, skal svare til vilkårene for et 
elprodukt, der er markedsført af elhandelsvirksomheden. Ejeren skal til enhver tid kunne opsige 
denne aftale med højst 1 måneds varsel til udgangen af en måned. 
Stk. 6. Ejeren kan tidligst blive bundet af den fremsendte kontrakt efter stk. 3, 2. pkt., ved udløbet 
af fristen fastsat efter stk. 3, 1. pkt., medmindre andet er aftalt. 
Stk. 7. Ejeren skal betale for levering af elektricitet til aftagenummeret til den pris, som følger af § 
72 f, fra det tidspunkt, hvor den opsagte aftale, jf. stk. 2, udløber, og indtil henholdsvis påbegyn-
delse af levering i henhold til den i stk. 3, 2. pkt., nævnte kontrakt, påbegyndelse af levering i 
henhold til en anden aftale, eller forsyningen er afbrudt, jf. stk. 4. Stk. 8. Elhandelsvirksomheden 
kan ikke anmode netvirksomheden om at afbryde forsyningen til aftagenummeret uden ejerens 
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accept, medmindre det har vist sig at være umuligt for elhandelsvirksomheden at få kontakt til 
ejeren af ejendommen efter stk. 2. 

 
24. Elforsyningslovens § 22, stk. 3 om Energinet.dk’s markeds- og målerforskrif-
ter, som træder i kraft med engrosmodellen (§ 5, stk. 4 i L 633/2014): 

§ 22. En netvirksomhed skal opretholde den tekniske kvalitet i nettet, måle den elektricitet, der 
transporteres igennem virksomhedens net 
[…] 
Stk. 3. Netvirksomheden indberetter oplysninger vedrørende virksomhedens aftagenumre til den 
datahub, som Energinet.dk etablerer og driver, jf. § 28, stk. 2, nr. 7, i henhold til forskrifter udstedt 
af Energinet.dk, om forbrug af elektricitet, tarifoplysninger og anden information af betydning for 
elhandelsvirksomhedernes fakturering, jf. § 72 b, stk. 1. Netvirksomheden varsler via datahubben 
væsentlige ændringer i priser og vilkår i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og bygnings-
ministeren. 

 
25. Elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7 om Energinet.dk’s pligt til at etablere 
datahubben og nr. 12 om pligt til at udarbejde forskrifter for netvirksomheders 
målinger: 

§ 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder sikre, at 
de offentlige forpligtelser, jf. § 8, opfyldes. 
Stk. 2. Energinet.dk skal udføre følgende opgaver: 
[…] 
7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. 
[…]  
12) Udarbejde forskrifter om netvirksomheders målinger 
[…] 

 
26. Elforsyningslovens § 31 om Energinet.dk’s markedsforskrifter og afregistre-
ring: 

§ 31. Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst 
mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, 
stk. 2. 
Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. 
Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre 
økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko for udgifter, som 
Energinet.dk påtager sig på brugerens vegne, eller som er forbundne med brugen af Energi-
net.dk’s ydelser, krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans 
for Energinet.dk’s arbejde og forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for pro-
duktion og handel med elektricitet. 
Stk. 3. Energinet.dk kan træffe afgørelse om, at brugere, som groft eller gentagne gange tilside-
sætter vilkår som nævnt i stk. 2, helt eller delvis udelukkes fra at gøre brug af Energinet.dk’s 
ydelser, indtil vilkåret opfyldes. 
Stk. 4. Afgørelser truffet af Energinet.dk efter denne bestemmelse kan indbringes for Energitilsy-
net. 

 
27. Lovbemærkninger til § 31, stk. 3, L 520/2006, om afregistrering i aktørregi-
stret: 

Efter bestemmelsen i stk. 3 kan Energinet.dk træffe afgørelse om, at brugere, som groft eller gen-
tagne gange tilsidesætter fastsatte vilkår, helt eller delvist udelukkes fra at gøre brug af Energi-
net.dk’s ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Denne sanktion forudsættes kun anvendt, hvor andre 
midler så som advarsel, henstilling m.v. ikke har vist sig virkningsfuld. Den systemansvarlige virk-
somhed, Energinet.dk, er underlagt forvaltningsloven, og afgørelser træffes derfor efter almindeli-
ge forvaltningsretlige principper. 



ENERGITILSYNET | GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.M.) 

 

Side 7/28 

 
28. Elforsyningslovens § 31, stk. 5 om domstolsprøvelse af afregistrering: 

Stk. 5. Afgørelser truffet af Energinet.dk efter stk. 3, der medfører afregistrering af en virksomhed 
som bruger af datahubben, kan af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt 
for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Energinet.dk, inden 4 uger efter at 
afgørelsen er meddelt virksomheden. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Energinet.dk 
anlægger sag mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. 
Domstolsprøvelsen har ikke opsættende virkning. 

 

29. Klima-, Energi og Bygningsministeren har den 25. februar 2015 fremsat et 
lovforslag (L 151) til ændring af lov om elforsyning. Dette lovforslag vil medføre 
en justering og udskydelse af engrosmodellen samt udskydelse af leveringspligten. 
Det fremgår af dette lovforslag, at Energinet.dk i henhold til § 31, stk. 3, 1. pkt. 
skal meddele påbud til brugere, der groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkår 
efter stk. 2. Først derefter kan Energinet.dk ved manglende opfyldelse af påbuddet 
træffe afgørelse om, at brugeren helt eller delvist udelukkes fra at gøre brug af 
Energinet.dk’s ydelser.  

§ 31, stk. 3, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes: 
Energinet.dk kan meddele påbud til brugere, der groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkår ef-
ter stk. 2. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet.dk træffe afgørelse om, at bruge-
ren helt eller delvist udelukkes fra at gøre brug af Energinet.dk's ydelser, indtil vilkåret opfyldes. 

 
Lovbemærkningerne til den forslåede ændring i § 31, stk. 3, 1. pkt: 
Til nr. 12 
Efter den gældende bestemmelse i § 31, stk. 3, 1. pkt., kan Energinet.dk træffe afgørelse om, at 
brugere, der groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkår for brugen af Energinet.dk's ydelser, 
kan udelukkes fra at gøre brug af disse. Ved brugere forstås de virksomheder, der benytter Ener-
ginet.dk's ydelser, herunder transmissionsnettet og datahubben. En tilsidesættelse af Energi-
net.dk's vilkår vil eksempelvis være grov, hvis overtrædelsen har mærkbare skadevirkninger for 
elmarkedets funktion. Den foreslåede ændring og udvidelse af § 31, stk. 3, 1. pkt., indebærer, 
dels at Energinet.dk gives bemyndigelse til at udstede påbud til brugere, der tilsidesætter 
vilkårene for at bruge Energinet.dk's ydelser, dels at Energinet.dk ikke kan træffe afgørelse om, at 
den pågældende bruger skal udelukkes fra at gøre brug af Energinet.dk's ydelser, før der konsta-
teres manglende opfyldelse af dette påbud. Efter almindelige proportionalitetsgrundsætninger, 
bør der gives påbud, før et så indgribende middel tages i brug. Dette fremgår nu klart af bestem-
melsen. Herved skabes også parallelitet til den foreslåede bestemmelse i § 72 a, stk. 6, jf. lov-
forslagets § 1, nr. 17, hvorefter ministeren alene kan fratage en elhandelsvirksomhed retten til at 
være registreret i datahubben, hvis der forinden er givet påbud, i anledning af virksomhedens 
grove eller gentagne misligholdelse af sine forpligtelser, og virksomheden ikke har opfyldt dette 
påbud. Energinet.dk er omfattet af forvaltningsloven, jf. § 17 i lov om Energinet.dk og afgørelser 
træffes derfor efter almindelige forvaltningsretlige principper. 
 

30. Elforsyningslovens §§ 72d (L 633/2014 om udskydelse af engrosmodellen og 
ophævelse af forsyningspligten) indeholder bl.a. bestemmelser om fordeling af 
kunder ved en elhandelsvirksomheds konkurs. Engrosmodellens ikrafttræden er 
udskudt til 1. oktober 2015 og forventes udskudt igen til 1. april 2016 i medfør af 
lovforslag (L 151), som er fremsat den 25. februar 2015. Lovforslaget vil endvide-
re ændre i rollefordelingen mellem netvirksomheder og elhandelsevirksomheder, 
således at netvirksomheder (fortsat) skal varetage afgiftsbetalingerne til SKAT: 

§ 72 d. Netvirksomhederne og Energinet.dk fakturerer elhandelsvirksomheden for deres ydelser 
ud fra det samlede forbrug i en måned og betalingen herfor på el-handelsvirksomhedens aftage-
numre. Betalingen skal ske med en betalingsfrist på 14 dage fra datoen for fakturaens udstedel-
se, dog tidligst 25 dage regnet fra månedens udgang. 
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Stk. 2. Elhandelsvirksomheden afregner elafgifter med told- og skatteforvaltningen ud fra det 
samlede forbrug, der er faktureret på elhandelsvirksomhedens aftagenumre, og efter lov om afgift 
af elektricitet. Beløbet reduceres med forbrug, der er omfattet af forbrugerens aftale med told- og 
skatteforvaltningen om egen afregning af elafgifterne i henhold til § 4 i lov om afgift af elektricitet. 
Stk. 3. Såfremt en netvirksomhed eller Energinet.dk afbryder sin ydelse til en el-
handelsvirksomhed i henhold til betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, 
der er fastsat efter offentliggjorte og af Energitilsynet godkendte metoder, jf. § 73 a, overføres el-
handelsvirksomhedens aftagenumre, der i data-hubben er knyttet til den berørte netvirksomhed 
eller til Energinet.dk, uden forsinkelse af Energinet.dk til andre elhandelsvirksomheder efter pro-
ceduren i § 72 e. 
[…] 

 
31. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnettet 
fastsættes efter metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de 
kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsy-
net. 
Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begrænset 
tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte 
vilkår for godkendelsen af sådanne metoder. 
Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, 
der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 

 
32. Elforsyningslovens §§ 86 og 87 om sanktioner ved overtrædelse: 

§ 86. Undlader nogen rettidigt at efterkomme et påbud meddelt af Energitilsynet efter § 85 c om 
at give oplysninger i henhold til § 22, stk. 3, eller at efterkomme et påbud meddelt af Energitilsy-
net i medfør af § 72, stk. 7, eller § 77, kan Energitilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågæl-
dende daglige eller ugentlige bøder. 
Stk. 2. Der er udpantningsret for de i stk. 1 nævnte bøder. 
 
§ 87. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 
driver produktions-, net- og transmissionsvirksomhed samt forsyningspligtig virksomhed efter §§ 
10, 19 og 33 uden bevilling, etablerer og driver net eller anlæg efter §§ 11, 12 a, 21, 22 a og 23 
uden tilladelse, tilsidesætter vilkår for en bevilling eller tilladelse efter de i nr. 1 og 2 nævnte be-
stemmelser, undlader at foretage underretning som angivet i § 19 d, stk. 3, og § 35, undlader at 
afgive erklæring, foretage registrering, indberetning eller afhændelse som angivet i §§ 37 og 37 a, 
anvender midler i strid med § 37 a, stk. 3, undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, 
herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold, undlader at afgive oplysninger som omhandlet 
i kapitel 12, meddeler klima-, energi- og bygningsministeren, Energitilsynet eller Energiklagenæv-
net urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger, 
overtræder § 19 a, stk. 8, § 84, stk. 5, eller § 84 a eller overtræder vilkår for en godkendelse efter 
§ 98, stk. 2. 
Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 
overtræder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om betingelserne 
for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling. 

 
33. Lov om Energinet.dk § 17 om forvaltningsloven anvendelse (lovbekendtgørel-
se nr. 1097/2011): 

§ 17. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand 
gælder for Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber. 

 
34. Forvaltningslovens bestemmelser om partshøring (lovbekendtgørelse nr. 
988/2012): 



ENERGITILSYNET | GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.M.) 

 

Side 9/28 

§ 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af 
bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørel-
se, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at 
fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den på-
gældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en 
frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. 
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 
1) det efter oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe 
afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag, 
2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, 
3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn 
til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, 
4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplys-
ninger, 
5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v., 
eller hvis forelæggelsen af oplysningerne for parten i øvrigt vil være forbundet med væsentlige 
vanskeligheder, eller 
6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt 
med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørel-
sen træffes. 
Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at 
nærmere angivne sagsområder, hvor bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 eller 5, i almindelighed vil fin-
de anvendelse, ikke skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1. 
 
§ 20. I sager, hvor myndigheden efter anmodning fra en part kan ændre afgørelsen, kan myndig-
heden undlade at foretage partshøring, hvis sagens karakter og hensynet til parten selv taler for 
det. 
Stk. 2. Er partshøring undladt i medfør af stk. 1, skal afgørelsen ledsages af de oplysninger, som 
parten ellers skulle være gjort bekendt med efter bestemmelsen i § 19. Parten skal samtidig gø-
res bekendt med adgangen til at få sagen genoptaget. Myndigheden kan fastsætte en frist for 
fremsættelse af begæring om genoptagelse. 
Stk. 3. Hvor adgangen til at påklage den trufne afgørelse til en anden forvaltningsmyndighed er 
tidsbegrænset og begæringen om sagens genoptagelse fremsættes inden klagefristens udløb, 
afbrydes klagefristen. Klagefristen løber i så fald videre fra det tidspunkt, hvor den nye afgørelse 
er meddelt parten, dog med mindst 14 dage. 

 
35. Systemansvarsbekendtgørelsens §§ 7 og 8 om anmeldelse af markeds-, tilslut-
nings- og målerforskrifter (bekendtgørelse nr. 891/2011): 

§ 7. Energinet.dk skal efter drøftelse med net- og transmissionsvirksomheder udarbejde forskrif-
ter for benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet, som er nødvendige for, at Energinet.dk kan 
varetage sine opgaver. Forskrifterne skal indeholde følgende: 
1) Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet. 
2) Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnettet. 
3) Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet. 
4) Forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet.dk i stand til at opretholde den 

tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningsnet m.v. 
Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for 
brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på til-
svarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energi-
tilsynet. 
Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energi-
tilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 
 
§ 8. Energinet.dk skal efter drøftelse med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder udar-
bejde måleforskrifter til afregnings- og systemdriftsformål, som er nødvendige for varetagelsen af 
Energinet.dk’s opgaver. Måleforskrifterne skal indeholde krav til net- og transmissionsvirksomhe-
dernes målinger af forbrug, produktion og eludveksling, herunder krav til 
1) omfanget af de målinger, som selskaberne skal foretage, herunder i hvilken grad elforbrug 

skal måles 
2) nøjagtigheden af de enkelte målinger og 
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3) formidlingen af målinger til berørte parter, herunder inden for hvilke tidsfrister målingerne 
skal videreformidles. 

Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for 
brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på til-
svarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energi-
tilsynet. 
Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energi-
tilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 

 
36. Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsens § 13 (Bekendtgørelse 1353/2014 om 
forbrugeraftaler ved levering af elektricitet) om flytning:  

§ 13. Forbrugeren aftaler skift af elhandelsvirksomhed med den fremtidige elhandelsvirksomhed. 
 Stk. 2. Forbrugeren melder til- og fraflytning samt andre adresseændringer til sin elhandelsvirk-
somhed. 
 Stk. 3. Elhandelsvirksomheden meddeler forbrugerens skift af leverandør og den ønskede skif-
tedato eller flytning til ny adresse og dato for flytningen til datahubben. 
 Stk. 4. Datahubben effektuerer en forbrugers skift af elhandelsvirksomhed inden for 10 arbejds-
dage fra modtagelsen af anmodning om leverandørskift, medmindre forbrugeren ønsker en sene-
re dato, jf. stk. 3. 
 Stk. 5. Forbrugeren skal modtage en slutafregning fra elhandelsvirksomheden senest 6 uger ef-
ter, at skift af elhandelsvirksomhed har fundet sted, eller flytning er meddelt til elhandelsvirksom-
heden 

 
37. NordREG har i movingrapport fra 2014 afsnit 3.1, punkt 2, afsnit b) taget stil-
ling til, hvilken elhandelsvirksomhed, der kan melde fraflytning. NordREG har 
noteret, at Danmark har valgt en anden løsning. 

This chapter describes the move-in process either with or without a move-out from a previous 
metering point (MP1). The following steps explain the move-in process by giving an overview of 
the flow of information. Each of the steps corresponds to the sub-chapters of chapter 3.1. Some 
of the steps only apply to countries with a NPI and it should be noticed that the b)-steps of chap-
ter 3.1 are not valid in Denmark. If Customer A informs the supplier chosen for MP2 about a mo-
ve-out of MP1, this information must be passed to the current supplier of MP1, which then notifies 
the NPI (national point of information). The Danish move-out is handled with the move-out pro-
cess described in chapter 3.2. 

 
Message 2: Notification from supplier of Customer A in metering point (MP2) to distribuition sy-
stem operators (DSO)/national point of information (NPI) about customer A moving: 
a) After collecting necessary information about Customer A and MP2, the supplier informs the 

DSO (distribution system operators) in MP2/NPI about Customer A moving in and the star-
ting date of supply in MP2. 

 
b) If Customer A at the same time moves out from MP1, the supplier must also inform DSO in 

MP1/NPI about Customer A moving out (note 8). 

 
Note 8: The moving-out processes labelled b) in this subchapter are not relevant for the Danish 
NPI system. 

 
38. NordREG anbefaler i movingrapport fra 2014 i afsnit 3.1., message 6, at in-
formation til netvirksomheden om til-/fraflytning bliver sendt, når flyttemeddelel-
sen er godkendt af datahub. 

Message 6: Information to distribuition system operators (DSO) about customer A moving (only in 
NPI-countries (national point of information)). 
a) NPI informs the DSO in MP2 (metering point) about customer A moving-in and the move-in 
date 
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b) if 2b) is sent NPI (national point of information) informs the notification about the customer A 
moving-out and the move-out date to DSO (distribuition system operators)  in MP1(metering po-
int) 

  
39. NordREG anbefaler, at information om annullering af anmeldte fremtidige 
leverandørskift bliver sendt, når flyttemeddelelsen er godkendt af datahub, jf. af-
snit 3.1, message 4 i ”movingrapport” fra 2014. 

Message 4: Notification to supplier about termination of supply: 
a) In Denmark and in Finland, the information about termination of supply is sent to the supplier of 
Customer B in MP2 (metering point). In addition, any already scheduled supplier switches for 
Customer B in MP2 will also be cancelled. 
b) If 2b) is sent the DSO (distribuition system operators)   in MP1 informs the supplier in MP1 that 
the Customer A is moving out and ending contract. 

 
40. NordREG anbefaler, at stamdata om kundens kontraktsbinding (opsigelsesvar-
sel og evt. bod) bliver vedligeholdt af den aktuelle elhandelsvirksomhed, jf. afsnit 
2.1.2 i rapporten ”Harmonized Model for Supplier Switching” fra 2013. 

According to good practice, the new supplier should ask the customer for information regarding 
existing contract terms. In case the customer is unaware of his or her contract terms the new 
supplier could assist the customer in gathering this information. 
 
Especially in markets where long term contracts are common it could be beneficial if the new 
supplier could get this information easily from one place, like the national point for information. 
The new supplier will then immediately be able to inform the customer about the risk of fees and 
help the customer set an optimal date for switching. This could increase customer friendliness 
and efficiency. 
 
This is an optional recommendation for each country to decide on. If implemented it should be 
coordinated on a Nordic level. 

 
41. Energitilsynets beslutning af 17. december 2007 om sekretariatets fremgangs-
måde ved Energinet.dk’s anmeldelse af forskrifter, jf. pkt. 16: 

16.   Tilsynet besluttede, at de af Energinet.dk siden primo 2005 anmeldte forskrifter, jf. kap. 3 i 
systemansvarsbekendtgørelsen, som udgangspunkt alene underlægges den i pkt. 66 anførte 
tjekliste gennemgang, herunder en gennemgang af høringsnotat med vægt på en gennemgang af 
de høringssvar Energinet.dk har modtaget og Energinet.dk’s reaktion herpå, og at Sekretariatet 
bemyndiges til at foretage denne gennemgang med henblik på den nødvendige opfølgning.  
17.   Videre besluttede Tilsynet, at de anmeldte forskrifter forelægges Tilsynet, når Sekretariatet 
finder, der bør ske ændringer af væsentlig betydning for ramme-vilkårene for markedets funktion i 
forskrifterne, eller hvor der er tale om en væsentlig ændring i forhold til tidligere gældende for-
skrifter, herunder når ændringen er sket som følge af nye eller ændrede EU-krav. 

 
42. Den i pkt. 66 anførte tjekliste, som indeholdt tilsynets beslutning af 17. de-
cember 2007: 

1. Baggrunden for ændringen af forskriften, herunder eventuelle erfaringer og problemer med de 
hidtidige forskrifter.  
 
2. Ligger forskrifterne inden for rammerne af hjemlen i bekendtgørelsen, herunder med en præci-
sering af:  
2.1. hvem retter forskriften sig til  
2.2. hvad er adressaterne forpligtet til  
2.3. hvilken konsekvens manglende overholdelse har?  
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3. Er de relevante parter inddraget i udarbejdelsen, herunder om:  
3.1. de har været formelt hørt? og om  
3.2. deres eventuelle bemærkninger er adresseret på balanceret vis i den endelige udgave af for-
skriften til anmeldelse.  
 
4. Er internationale regler og aftaler angående regulering af markedsadgang overholdt?  
 
5. Er forskriften ”gjort tilgængelig” (i praksis om den er offentliggjort på hjemmesiden)? 

 
43. Energitilsynets afgørelse af 29. januar 2013 om godkendelse af metoderne i og 
resultat af gennemgang af Energinet.dk’s detailmarkedsforskrifter (datahub): 

Afgørelse  
18. Energitilsynet godkendte på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering de anmeldte 
metoder, jf. § 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen, på vilkår af, at Energinet.dk snarest og senest 
samtidig med idriftsættelsen af datahubben på sin hjemmeside offentliggør, hvordan kunder kan 
iværksætte annullering af leverandørskift i de tilfælde, hvor der er tale om fejlagtige skift eller om 
skift, som kunden har fortrudt inden de 14 dages fortrydelsesret.  
 
Tilkendegivelse  
19. Videre tilkendegav Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering i rela-
tion til metoderne og som følge af tjeklistegennemgangen af forskrifterne, at:  
- det findes kritisabelt, når en definition i forskrifterne formuleres forskelligt 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 og  
- opfordres til at præcisere forskrifternes hjemmelshenvisninger med paragraf, stykke og nr. i 
henholdt til systemansvarsbekendtgørelsens § 7 om tilslutnings- og markedsforskrifter, således at 
det hermed bliver klart, hvilke sanktioner loven hjemler i forhold til hver forskrift  
- det er vigtigt, at de historiske forskrifter fortsat er offentliggjort på Energinet.dk’s hjemmeside, 
idet henvendelser og klager til eksempelvis Tilsynet kan angå forhold, der er reguleret af de tidli-
gere forskrifter 

 
44. Punkter fra Energitilsynets afgørelse af 29. januar 2013, som fremhævet af 
sekretariatet i afgørelsesbrevet: 

77. om ensretning af definitioner  
85. om den kommende lovtekniske gennemgang og betydningen for sanktionering, se  
også punkterne 252 – 292: 
165. om antal elhandelsvirksomheder pr. målepunkt 
181 – 186 om processen for til- og fraflytning: 
220 om tilpasning af forskrift I Stamdata, såfremt erfaringer måtte fordre det 

 
45. Justitsministeriet understreger, at lovforslag, skal skrives i et sprog, så modta-
geren kan forstå og dermed indrette sig efter reglerne i lovene, og således at ret-
tigheder og pligter fremstår klart, jf. kapitel 2.1 og 2.2.1 i vejledning om lovkvali-
tet (vejl. nr. 9801/2005): 

Borgerne (personer og virksomheder mv.) er lovenes principielle og centrale adressater. Det er 
deres forhold, som hovedparten af lovgivningen har til formål at regulere. Det er derfor et grund-
læggende retssikkerhedsmæssigt princip, at borgerne så vidt muligt skal være i stand til at forstå 
– og dermed indrette sig efter – lovene. 
[…] 
Bl.a. af de anførte grunde kan det ikke i tilstrækkelig grad understreges, at lovforslag skal affattes 
klart, systematisk, let læseligt og pædagogisk.  (Sekretariatets understregning) 
[…] 
Kan lovens indhold opdeles i regler, der afgrænser borgernes rettigheder og pligter, og andre reg-
ler, der ikke på samme måde har umiddelbar betydning for borgerne (f.eks. om kompetence, 
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sagsbehandling mv.), er det normalt hensigtsmæssigt at placere bestemmelserne om rettigheder 
og pligter før de andre bestemmelser. 

VURDERING 

46. Energinet.dk har som nævnt anmeldt 6 måler- og markedsforskrifter på detail-
området: D1 om afregningsmåling, F1 om EDI-kommunikation, H1 om skift af 
elhandelsvirksomhed, H2 om skabelonafregning, H3 om afregning af engrosydel-
ser og afgiftsforhold samt forskrift I om stamdata. Derudover har Energinet.dk 
anmeldt ”Vilkår for elhandelsvirksomheders betaling af ydelser fra Energinet.dk 
og sikkerhedsstillelse”. 

47. Sekretariatet har gennemgået de anmeldte forskrifter og vilkår med særligt 
fokus på at give en opfølgning på udeståender fra Energitilsynets seneste afgørelse 
af den 29. januar 2013 om metoder og gennemgang af forskrifterne samt de krite-
rier, som blev fastlagt ved Energitilsynets afgørelse den 17. december 2007 (den 
såkaldte tjeklistegennemgang).  

48. Sekretariatet har i forbindelse med gennemgangen af forskrifterne overvejet, 
om Energinet.dk’s forskrifter er en administrativ forskrift eller, om forskrifterne er 
afgørelser i sig selv. Dette skyldes, at Energinet.dk er omfattet af forvaltningslo-
ven, når virksomheden træffer afgørelser, jf. § 17 i lov om Energinet.dk. En for-
valtningsretlig afgørelse defineres sædvanligvis som en beslutning, der ensidigt 
fastlægger, hvad der er eller skal være ret i forhold til en borger. Sekretariatet har 
vurderet, at Energinet.dk’s forskrifter har karakter af administrative forskrifter, 
idet forskrifterne er rettet mod en bred kreds af aktører, og forskrifterne er således 
ikke adresseret til en navngiven kreds af modtagere, sådan som det normalt vil 
være tilfældet med en afgørelse. Sekretariatet har på den baggrund vurderet, at 
Energinet.dk’s anmeldte forskrifter er administrative forskrifter og ikke selvstæn-
dige afgørelser.  

49. Sekretariatet har koncentreret gennemgangen med udgangspunkt i de nye reg-
ler som følge af engrosmodellen og de nye regler om ophævelse af forsyningsplig-
ten m.m. Derudover har sekretariatet skelet til Justitsministeriets vejledning om 
lovkvalitet, som også er relevant i forhold til opbygningen af administrative for-
skrifter. Sekretariatet fremhæver på den baggrund særligt de problemstillinger, 
som gennemgås nedenfor:  

1. problemstillinger vedrørende forståelsen af visse bestemmelser i de en-
kelte forskrifter 

2. generelle problemstillinger om definitioner, hjemmelshenvisninger, kor-
rekt gengivelse af loven, sanktioner, herunder uklart sprog, lovteknik 
samt fravigelser fra NordREG’s anbefalinger. 

 
50. Sekretariatet bemærker særligt, at der ikke herved tilsigtes en fuldstændig gen-
nemgang af bestemmelserne i de 6 forskrifter samt vilkår for elhandelsvirksomhe-
ders betaling af ydelser fra Energinet.dk, og således heller ikke er tale om en fuld-
stændig kvalitetssikring af lovtekniske forhold o.l.  
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1. PROBLEMSTILLINGER VEDRØRENDE FORSTÅELSEN AF VISSE BESTEMMEL-
SER: 

AFREGNINGSMÅLING: VEJLEDENDE – RETLIGT BINDENDE REGLER. 
51. Energinet.dk giver i forskrift D1 om afregningsmåling vejledning om, hvornår 
der i henhold til loven kan ske fælles måling af et produktionsanlæg, herunder 
solcelleanlæg. Dette spørgsmål kan blandt andet være aktuelt, hvis et stort solcel-
leanlæg er delt op i mindre enheder for at opnå en mere fordelagtig pris i forbin-
delse med afregning af overskydende el, som er produceret på de enkelte solcelle-
anlæg. Det fremgår således i afsnit 7.4 i D1, at fællesmåling af produktionsanlæg 
kun kan ske, hvis anlæggene hører under samme værk og afregnes efter ens regler.  

52. Da spørgsmålet om fællesmåling er afgørende for afregningen af for eksempel 
solcelleanlæg, finder sekretariatet, at Energinet.dk herved giver vejledning om 
lovstof i et afsnit i D1, der i øvrigt handler om form og indhold af indberetning af 
måledata for direkte tilsluttede anlæg. 

53. Sekretariatet finder, at det her ikke fremgår tilstrækkeligt klart af D1, at afsnit-
tet om fælles måling angår vejledning af lovstof. 

54. Energinet.dk’s vejledning omkring lovstof i forskrift D1 om afregningsmåling 
kan medføre, at en solcelleejer kan fx herefter være i tvivl om, hvor han skal rette 
en eventuel klage over afregning af overskydende el produceret på vedkommendes 
solcelleanlæg. Sekretariatet kan oplyse, at spørgsmålet om fælles måling eller ej i 
relation til afregningsformen bliver afgjort efter bekendtgørelse nr. 126 af den 6. 
februar 2015 om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energian-
læg end vindmøller, og en eventuel klage skal således rettes til Energistyrelsen 
(ikke til Energinet.dk, jf. D1, hvorefter Energitilsynet er klageinstans). 

VED LEVERANCEOPHØR SLETTES KUNDEN – LOVENS FRISTER SKAL KUNNE 
RUMMES 
55. Forskrifterne gengiver i vidt omfang lovens og bekendtgørelsers krav. Den 
nærmere regulering i forskrifterne angår herefter som oftest fastsættelse af frister i 
forhold til indberetning til datahubben. Loven indeholder visse bestemmelser om 
varslingsfrister i forhold til kunderne, fx om leveranceophør. Sekretariatet har 
derfor ved sin generelle gennemgang haft fokus på dette forhold.  

56. Fx findes der frister i: 

− § 6 b, stk. 5 om, at elhandelsvirksomheden efter varsel kan hæve aftale om levering af 

elektricitet til en husholdningsforbruger, hvis sikkerheden ikke er stillet inden for en af 

virksomheden fastsat frist 

− § 6 c om at ejeren af en ejendom skal betale for elektricitet til et aftagenummer, der forsy-

ner ejendommen eller dele heraf (mindst 5 hverdage) 

− § 72 d, stk. 1 om elhandelsvirksomhedens betaling for netvirksomheders og Energi-

net.dk’s ydelser. (14 dage før, dog tidligst 25 dage efter ult. måneden) 
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57. Energinet.dk har oplyst, at der er taget højde for lovens frister. Energinet.dk 
har fx fastsat en skæringsdato i relation til leveranceophør i forskrift H1, kapitel 7, 
ad 2). Denne frist er i forskrift H1 fastsat til tidligst 60 kalenderdage og senest 3 
arbejdsdage inden den ønskede skæringsdato i datahubben. Det er således Energi-
net.dk’s vurdering, at den af elhandelsvirksomhederne fastsatte frist i henhold til § 
6 b, stk. 5, aldrig vil være mere end 60 kalenderdage. 

58. Sekretariatet lægger Energinet.dk’s vurdering til grund, og sekretariatet har 
herefter ikke yderligere bemærkninger. 

STIKPRØVEKONTROL AF FEJLAGTIGE OG ANNULLEREDE LEVERANDØRSKIFT - 
OPFØLGNING PÅ TILSYNETS AFGØRELSE I 2013 
59. Sekretariatet vurderede i pkt. 157 i den seneste afgørelse i 2013 under henvis-
ning til den på daværende tidspunkt ventede ændring af forbrugerbekendtgørelsen, 
at stikprøver måtte anses som tilstrækkelige til imødegåelse af fejlagtige leveran-
dørskifte. Sekretariatet bemærkede dog, at stikprøvemetoden burde tages op til 
revurdering, såfremt udviklingen skulle tilsige dette og senest i forbindelse med 
tilsynets behandling af de ventede ændrede forskrifter som følge af engrosmodel-
lens ikrafttræden. 

60. Energinet.dk har indsendt månedlige rapporter med opgørelse over antallet og 
karakteren af eventuelle fejlagtige skift, og på hvilket grundlag de er fundet, dvs. 
enten via den simple stikprøve eller som resultat af kundens eller elhandelsvirk-
somhedens ønske om tilbageføring til den oprindelige elhandelsvirksomhed. Det 
fremgår endvidere, at Energinet.dk overvåger alle aktørers fejlagtige leverandør-
skift, og kontakter aktører med uacceptabel høj fejlrate. 

61. Energinet.dk har evalueret stikprøverne og overvågningen i 2013 og konklude-
rer, at elhandelsvirksomhederne i løbet af 2013 har fået styr på processen og vur-
derer, at kunderne tydeligt er vidende om, at der er indgået en aftale. Dette under-
bygges af, at Energinet.dk kun har få kundehenvendelser om, at kunden er uenig i 
et anmeldt leverandørskifte. Energinet.dk har via hjemmesiden givet kunder mu-
lighed for at melde et fejlagtigt skift – en såkaldt stopknap. 

62. Sekretariatet vil fremadrettet følge Energinet.dk’s afrapporteringer på dette 
område tæt. Energinet.dk vil fremadrettet afrapportere om fejlagtige- og annulle-
rede leverandørskift på kvartals basis, da de hidtidige afrapporteringer har vist, at 
der er styr på processerne. Sekretariatet vil følge op på dette område, hvis Energi-
net.dk’s afrapporteringer giver anledning hertil.  

FIKTIVE CPR-NUMRE – BALANCERET AFVEJNING 
63. Såfremt kunden ikke har et CPR-nummer, kan elhandelsvirksomheden ifølge 
forskrift I og H1 gennemføre leverandørskift ved brug af fødselsdato efterfulgt af 
et fiktivt CPR-nummer.  Det er alene de sidste 4 cifre, som er fiktive. Energinet.dk 
oplyser, at det således alene er i de tilfælde, hvor kunden ikke har et dansk CPR-
nummer, at reglen om fiktive CPR-numre kan anvendes, dvs. typisk herboende 
udlændinge uden CPR-numre. 
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64. Kravet om registrering af CPR-nummer står i kapitel 4.1 i forskrift I om stam-
data. Det fremgår heraf, at der skal registreres CPR-nr. for privatpersoner. Elhan-
delsvirksomheden skal udfylde CPR-nr. med et fiktivt CPR-nr., såfremt privatper-
sonen ikke råder over et dansk CPR-nr.   

65. Dansk Energi har i sit tidligere høringssvar2 påpeget, at det er uheldigt at an-
vende fiktive numre (dummy-værdier), da kunderne således skal huske fiktive 
CPR-numre. Energinet.dk oplyser, at anvendelse af fiktive CPR-numre er nødven-
digt for at sikre markedets effektivitet, herunder at leverandørskift kan gennemfø-
res fx for herboende udlændinge. 

66. Sekretariatet tager til efterretning, at Energinet.dk med denne bestemmelse i en 
administrativ forskrift har afvejet hensynet til at beskytte forbrugerne mod fejlag-
tige skift op mod den effektive gennemførelse af markedet. Sekretariatet har ikke 
yderligere bemærkninger forudsat, at Energitilsynet godkender metode 7 i H1, 
hvorefter Energinet.dk kan kræve CPR-numre indberettet til datahubben ved leve-
randørskift (behandles i et særskilt notat).  

WEBACCESSKODE – OPFØLGNING PÅ TILSYNETS AFGØRELSE I 2013: 
67. Sekretariatet bemærkede i den seneste afgørelse om metoder og gennemgang 
af forskrifter, at det er Energinet.dk, som har det driftsmæssige ansvar for at vedli-
geholde den såkaldte webaccesskode, jf. pkt. 218-220 i vurderingen i tilsynets 
afgørelse af 29. januar 2013: 

 
 

BOKS 2 | UDDRAG AF ENERGITILSYNETS AFGØRELSE AF 29. JANUAR 
2013 

218. Efter genanmeldelsen den 18. september 2012, har Dong Energy 
Eldistribution under Energinet.dk’s høring anført til forskrift I, at det er 
uklart, hvem der har ansvaret for at vedligeholde den såkaldte webac-
ceskode. Energinet.dk bemærker hertil, at koden tildeles maskinelt af da-
tahubben, og at leverandøren har ansvaret for at gøre koden tilgængelig 
for sine kunder på sin markedsportal.  
 
219. Sekretariatet lægger herefter til grund, at Energinet.dk har det 
driftsmæssige ansvar for at vedligeholde koden.  

220. Idet sekretariatet lægger til grund, at Energinet.dk er indstillet på at 
tilpasse forskrift I, såfremt erfaringer fra branchen viser behov herfor, har 
sekretariatet ikke yderligere bemærkninger til denne forskrift. 
 

 
 

 
2 Se Energinet.dk’s høringsnotat fra august 2014, punkt 137 og 66. 
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68. Webaccesskode tildeles automatisk fra datahub til alle forbrugs- og produkti-
onsmålepunkter, jf. afsnit 4.2 i forskrift I om stamdata. Elhandelsvirksomheden er 
ansvarlig for at videreformidle webaccesskoden til kunden. Koden bruges af kun-
den til gennem elhandelsvirksomhedens hjemmeside at få adgang til kundeporta-
len. Via kundeportalen kan kunden se de oplysninger, som er registreret i datahub 
for kundens målepunkt for den periode, hvor kunden har været tilknyttet måle-
punktet.   

69. Energinet.dk oplyser, at erfaringer med branchen ikke viser behov for yderlige-
re tilpasninger. 

70. Sekretariatet har herefter ikke flere bemærkninger til spørgsmålet om ansvaret 
for at vedligeholde koden.   

2. GENERELLE PROBLEMSTILLINGER PÅ TVÆRS AF DE ENKELTE FORSKRIFTER 

DEFINITIONER – OPFØLGNING PÅ TILSYNETS AFGØRELSE I 2013 
71. Energitilsynet fandt det kritisabelt, at en definition blev formuleret forskelligt 
fra lovens definition af samme begreb, jf. pkt. 19 i den seneste afgørelse om meto-
degodkendelse og gennemgang af forskrifter fra den 29. januar 2013. Energinet.dk 
blev derfor opfordret til at rette op på definitionerne senest i forbindelse med den 
næste revision af forskrifterne.  

72. Energinet.dk har i sin anmeldelse anført, at der er tre definitioner, der afviger 
fra lovens definition om samme: elhandelsvirksomhed, som Energinet.dk kalder 
elleverandør, forsyningspligtig virksomhed, som Energinet.dk kalder forsynings-
pligtig elleverandør samt definitionen af netområde.  

73. For eksempel definerer elforsyningsloven i § 5, nr. 5 en elhandelsvirksomhed, 
som en virksomhed, der sælger elektricitet, herunder virksomhed med bevilling til 
forsyningspligtig virksomhed, mens en elleverandør i forskrifterne bliver defineret 
som en virksomhed, der 1) er optaget af Energinet.dk som elleverandør i datahub-
ben og 2) - sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for måle-
punktet eller køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for 
målepunktet.   

74. Energinet.dk har oplyst, at en direkte gengivelse af elforsyningslovens defini-
tioner ikke i tilstrækkelig grad vil være dækkende i forhold til forskrifternes an-
vendelsesområde.  

75. Sekretariatet tager til efterretning, at der i højere grad end tidligere er sket en 
ensretning af definitionerne mellem forskrifterne og elforsyningsloven, men vur-
derer dog, at det fortsat kan give anledning til forvirring og unødige klagesager, at 
det samme begreb benævnes forskelligt i henholdsvis elforsyningsloven og Ener-
ginet.dk’s forskrifter.  
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PRÆCISE HJEMMELSHENVISNINGER - OPFØLGNING PÅ TILSYNETS AFGØRELSE I 

2013: 
76. Energitilsynet bemærkede i den seneste afgørelse i pkt.19 samt pkt. 243-244, 
at den generelle henvisning til systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 1 ikke var 
tilstrækkelig præcis, idet § 7, stk. 1 handler om både tekniske og markedsmæssige 
forhold. Energitilsynet vurderede derfor, at hjemmelsgrundlaget for udstedelse af 
forskrifterne burde angives med henvisning til § 7, stk. 1 samt det nummer, som er 
den præcise hjemmel, eksempelvis § 7, stk. 1, nr. 3 og 4. 

77. Energinet.dk har i hver af de anmeldte forskrifter i kapitel 2.2 oplistet en sam-
let henvisning til på baggrund af hvilken hjemmel, forskrifterne er udstedt. Ener-
ginet.dk har anført, at forskrifterne er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7, nr. 
12 og nr. 13 og § 31, stk. 2 i elforsyningsloven samt § 7, stk. 1, nr. 3-4 samt § 8, 
stk. 1, nr. 1-3 i systemansvarsbekendtgørelsen. Energinet.dk’s hjemmelshenvis-
ninger er enslydende i alle de anmeldte forskrifter. 

78. Vilkår om elhandelsvirksomheders betaling af ydelser er udstedt med hjemmel 
i § 73 a i elforsyningsloven og § 7, stk. 1, nr. 3 i systemansvarsbekendtgørelsen.  

79. Sekretariatet bemærker, at Energinet.dk’s hjemmelshenvisning er blevet præ-
ciseret i forhold Energitilsynets seneste afgørelse. Energinet.dk henviser i de an-
meldte forskrifter som udgangspunkt til den relevante paragraf, stykke og num-
mer, eksempelvis § 28, stk. 2, nr. 7 i elforsyningsloven. Imidlertid er der i forhold 
til elforsyningslovens § 31, stk. 2 ikke angivet, hvilket nummer/numre i stk. 2, 
som der henvises til. De enkelte numre i § 31, stk. 2 hjemler tre forskellige forhold 
som økonomiske forhold, krav til indrapportering og formidling af da-
ta/informationer til Energinet.dk samt fremme af konkurrencen for produktion og 
handel med elektricitet, og det er derfor relevant at skelne mellem de enkelte num-
re i § 31, stk. 1. 

80. Sekretariatet bemærker desuden, at Energinet.dk i hjemmelsgrundlaget henvi-
ser til både systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 3-4 om betingelser for 
markedsadgang samt § 8, stk. 1, nr. 1-3 om krav til målerforskrifter. Sekretariatet 
finder, at Energinet.dk af hensyn til gennemsigtigheden for brugerne af datahub-
ben og af deres ydelser i øvrigt bør præcisere, om den enkelte forskrift er en mar-
keds- eller målerforskrift i henhold til systemansvarsbekendtgørelsens bestemmel-
ser herom. Hvis det er muligt, bør Energinet.dk i forhold til hjemmelsgrundlaget 
angive, om den enkelte forskrift er en markeds- eller målerforskrift. Alternativt bør 
Energinet.dk angive, hvilke dele af den enkelte forskrift, som angår henholdsvis 
måler- eller markedsforhold, således at hjemmelsgrundlaget for udstedelse af den 
enkelte forskrift bliver præcist.  

81. Samlet er det sekretariatets vurdering, at de anmeldte forskrifter generelt ligger 
inden for rammerne af de angivne hjemmelsbestemmelser. Sekretariatet finder 
dog, at henvisningen til § 31, stk. 2 bør præciseres yderligere, således at det næv-
nes, hvilket nummer/numre i § 31, stk. 2, der er hjemmelsgrundlaget. Dette skyl-
des, at § 31, stk. 2 hjemler tre forskellige forhold. Endvidere bør Energinet.dk af 
hensyn til gennemsigtigheden for brugerne af datahubben og Energinet.dk’s ydel-
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ser i øvrigt præcisere, om den enkelte forskrift er en markeds- eller målerforskrift i 
henhold til systemansvarsbekendtgørelsens regler herom. Hvis dette ikke er mu-
ligt, bør Energinet.dk angive, hvilke dele af hver enkelt forskrift, som er henholds-
vis måler- eller markedsforskrift.  

KORREKT GENGIVELSE AF LOVEN 
82. Sekretariatet har ikke foretaget en fuldstændig kvalitetssikring af forskrifterne, 
herunder er der ikke foretaget en fuldstændig gennemgang for at sikre mod fejlag-
tige gengivelser af elforsyningsloven. Sekretariat har dog i forbindelse med gen-
nemlæsningen af forskrifterne haft fokus på, om der skulle være fejlagtige gengi-
velser af loven. Dette har ikke været tilfældet.  

83. Særligt bemærker sekretariatet, at det er Energinet.dk som førsteinstans, der 
har ansvaret for, at vejledning om gældende ret er korrekt.  

SANKTIONER - OPFØLGNING PÅ TILSYNETS AFGØRELSE I 2013: 
84. Der var fokus på sanktioner i forbindelse med Energitilsynets seneste afgørelse 
i pkt. 252-292. Sekretariatet fandt, at Energinet.dk fortsat skulle have fokus på 
virksomhedens håndtering af sanktioner overfor aktørerne, sikre klarhed om for-
holdet og sanktionerne samt have fokus på proportionalitet. 

85. Energinet.dk kan sanktionere overtrædelse af forskrifterne med: 

− Hel eller delvis udelukkelse (afregistrering) af at gøre brug af Energinet.dk’s ydel-

ser, hvis brugere groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkår som nævnt i § 31, 

stk. 2 i elforsyningsloven, indtil vilkåret er opfyldt i medfør af § 31, stk. 3 i elforsy-

ningsloven 

− Ved at give meddelelse til Energitilsynet om netvirksomheders manglende overhol-

delse af målerforskrifter (gælder kun netvirksomheder, jf. § 22, stk. 3) 

− Orientering til Klima-, Energi- og Bygningsministeren om en netvirksomheds til-

sidesættelse af vilkår for adgangen til ydelser, såfremt disse vilkår vedrører virk-

somhedens bevillingspligtige aktivitet, jf. § 31, stk. 2 i elforsyningslov nr. 633 fra 

den 16. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeren kan derefter overveje, om 

der er grundlag for hel eller delvis inddragelse af netvirksomhedens bevilling 

− I forhold til ”vilkår om elhandelsvirksomheders betaling” fremgår det, at såfremt 

disse vilkår ikke bliver opfyldt af elhandelsvirksomheden, kan Energinet.dk afbryde 

sin ydelse til elhandelsvirksomheden og overføre elhandelsvirksomhedens aftage-

numre til andre elhandelsvirksomheder, jf. elforsyningslovens § 72d, stk. 3  
 
86. Det bemærkes, at der er stillet lovforslag (L 151) omkring ændring af elforsy-
ningsloven. Det fremgår  heraf, at § 31, stk. 3, 1. pkt. vil blive ændret, således at 
Energinet.dk får bemyndigelse til at udstede påbud til brugere, der tilsidesætter 
vilkår for at bruge Energinet.dk’s ydelser, dels at Energinet.dk ikke kan træffe 
afgørelse om, at den pågældende bruger skal udelukkes fra at gøre brug af Energi-
net.dk’s ydelser, før Energinet.dk har konstateret manglende opfyldelse af dette 
påbud. Dette lovforslag er endnu ikke vedtaget.  
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87. Der er fortsat problemstillinger i forhold til sanktioner i forskrifterne. Det dre-
jer sig om 1) forkert gengivelse af tilsynets praksis, 2) uklare bestemmelser, som 
medfører, at det er svært for aktørerne at vide, hvem, der er forpligtet, og hvad de 
er forpligtet til samt 3) manglende høring af listen over sanktionsbelagte bestem-
melser (oversigtsskemaer).   

Forkert angivelse af Energitilsynets praksis 

88. Sekretariatet finder, at det må bero på en fejl i det generelle kapitel om sankti-
oner, fx kapitel 12 i forskrift H1 om skift af elhandelsvirksomhed mv., når Energi-
net.dk henviser til Energitilsynets praksis i forhold misligholdelse af forpligtelser 
og fastsættelse af tidsfrister i et efterfølgende rykkerforløb. Her står: 

I forbindelse med åbningen af elmarkedet i Danmark (i 2000) besluttede Energitil-

synet, at vurderingen af om en virksomhed groft eller gentagende tilsidesætter sin 

forpligtelser i praksis skal håndteres ud fra en processuel tilgang. 

89. Sekretariatet har ikke umiddelbart fundet belæg herfor, og Energinet.dk har 
ikke fundet skriftlig dokumentation for dette, men anfører, at den processuelle 
tilgang er resultatet af en dialog med Energitilsynet i forbindelse med Elkrafts 
anmeldelse af de første markedsforskrifter tilbage ved indførelsen af elmarkedet i 
2000. 

90. Da der således ikke kan findes dokumentation for denne praksis, og da sekreta-
riatet i øvrigt ikke kan genkende en sådan tilkendegivelse, har Energinet.dk givet 
tilsagn om at slette denne henvisning. 

91. Under forudsætning heraf har sekretariatet ikke flere bemærkninger.  

Uklart sprog 

92. Sekretariatet vurderer, at det i flere tilfælde er svært at læse ud af selve teksten 
i forskrifterne, hvem der er forpligtet til hvad. Det er i mange tilfælde først i listen 
over sanktionsbelagte bestemmelser (oversigtsskemaerne) til sidst i forskrifterne, 
at aktørerne kan orientere sig om, hvem der er forpligtet på baggrund af en given 
bestemmelse (pligtsubjekt), og hvilken sanktion, der er for overtrædelse af be-
stemmelsen. Hertil kommer, at det ikke altid er klart i selve bestemmelsen, hvad 
forpligtelsen nærmere går ud på. Det afklarer sanktionsafsnittet heller ikke. 

93. Som eksempel på en bestemmelse, hvor det ikke er tydeligt, hvem der er for-
pligtet på baggrund af en given bestemmelse, kan nævnes kapitel 4.2 i forskrift D1 
om afregningsmåling, som handler om kontrol af data: I perioden kontrolleres de 
allerede fremsendte 15/60-værdier af de berørte parter inden fiksering. Det kan på 
den baggrund være nødvendigt at korrigere de allerede fremsendte data. Dette 
sker efter samme procedurer med hensyn til kontrol af data før fremsendelse mv. 
som nævnt i kapitel 4.1. Det fremgår først af listen over sanktionsbelagte bestem-
melser (oversigtsskema 1), at det både er elhandelsvirksomheden og netvirksom-
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heden, som er forpligtet på baggrund af denne regel, samt hvilken sanktion, der er 
for overtrædelse af reglen.  

94. Det er desuden uklart, hvad der bliver krævet af aktøren i kapitel 6 i forskrift 
F1om EDI-kommunikation med datahub: aktøren skal derfor kontakte datahub 
regelmæssigt og kontrollere, om der er nye meddelelser, der skal hentes eller be-
handles. Det er ikke nærmere defineret, hvad der ligger i ordet regelmæssigt. Be-
stemmelsen er sanktioneret med mulighed for hel eller delvis udelukkelse af at 
gøre brug af Energinet.dk’s ydelser i henhold til elforsyningslovens § 31, stk. 3, jf. 
§ 31, stk. 2. Energinet.dk skal i den forbindelse sørge for, at der er proportionalitet 
mellem overtrædelsen af virksomhedens vilkår og den anvendte sanktion. Det 
fremgår allerede af lovbemærkninger til elforsyningslovens § 31, stk. 3 (L 
520/2006), at Energinet.dk skal forsøge andre skridt, som advarsel, henstilling el. 
lign., inden virksomheden skrider til afregistrering af en bruger. I det fremsatte 
lovforslag om ændring af elforsyningsloven (L 151) fremgår det, at Energinet.dk 
vil skulle give brugere af virksomhedens datahub og ydelser i øvrigt et påbud før, 
at der kan ske helt eller delvis udelukkelse fra at bruge Energinet.dk’s ydelser. 
Dette lovforslag (L 151) er endnu ikke vedtaget.  

95. Energinet.dk har ikke defineret, hvordan regelmæssig kontrol efter nye medde-
lelser skal forstås, da der ifølge Energinet.dk er stor forskel på, hvornår en aktør 
skal hente nye meddelelser i datahub afhængig af virksomhedens størrelse. Dette 
er ifølge Energinet.dk ikke er et problem i praksis. 

96. Energinet.dk bemærker desuden, at virksomheden hele tiden bestræber sig på 
at sikre, at der er et klart og tydeligt sprog i forskrifterne. Energinet.dk har som 
følge af Elreguleringsudvalgets3 anbefalinger igangsat en proces for gennemgang 
af forskrifterne med henblik på at sikre en klarere adskillelse mellem de retligt 
bindende og de vejledende regler. Energinet.dk ønsker i den forbindelse en dialog 
med sekretariatet, hvor sekretariatet specificerer de steder i forskrifterne, hvor der 
er uklart sprog, passivt sprog m.v. 

97. Sekretariatet finder det fortsat uklart, hvori pligten for selskaberne består i 
medfør af kapitel 6 i forskrift F1. Sekretariatet anbefaler derfor, at Energinet.dk 
præciserer, hvad der skal forstås ved regelmæssig kontrol efter nye meddelelser i 
denne situation, herunder særligt fordi en eventuel overtrædelse i yderste tilfælde 
kan føre til afregistrering, jf. § 31, stk. 3 i elforsyningsloven. Endvidere bemærker 
sekretariatet, at Energinet.dk bør foretage en egentlig lovteknisk gennemgang for 
at undgå sådanne uklarheder. 

98. Sekretariatet vil henlede Energinet.dk’s opmærksomhed på Justitsministeriets 
vejledning omkring lovkvalitet (vejl. nr. 9801/2005), som lægger stor vægt på det 
grundlæggende retssikkerhedsprincip om, at lovforslag skal affattes klart, systema-

 
3 El-reguleringsudvalget blev nedsat i september 2012 og har den 1. december 2014 efter to års arbejde afsluttet 

sit dybdegående eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor. Udvalget har afleveret 16 hovedan-
befalinger og knap 100 vurderinger og anbefalinger til regeringen. I hovedanbefaling nr. 8 anbefaler udvalget, 
at der sker en klarere adskillelse med retligt bindende og vejledende regler i Energinet.dk’s forskrifter. 
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tisk, let læseligt og pædagogisk. Dette gælder også for opbygning af administrati-
ve forskrifter. Det er sekretariatets vurdering, at forskrifterne ville blive kortere, og 
dermed mere overskuelige, såfremt Justitsministeriets vejledning følges tæt. End-
videre sikrer Justitsministeriets vejledning, at det fremgår klart af teksten i for-
skrifterne, hvem der er forpligtet på baggrund af en given bestemmelse. Dette ville 
i sidste ende medvirke til at gøre sproget klarere i forskrifterne. 

Manglende høring af listen med sanktionsbelagte bestemmelser 

99. Det er alene det generelle kapitel omkring sanktioner, indeholdende en præ-
sentation af Energinet.dk’s processuelle fremgangsmåde i overtrædelsessager, som 
har været i høring hos branchen. Selve listerne over sanktionsbelagte bestemmel-
ser (oversigtskemaerne) har ikke været en del af Energinet.dk’s to høringsrunder 
fra henholdsvis den 11. november til den 13. december 2013 og fra den 8. maj til 
den 1. juni 2014. 

100. Sekretariatet finder det kritisabelt, at oversigtsskemaerne ikke har været en 
del af Energinet.dk’s høringsrunder, særligt fordi en høringsrunde forud for vedta-
gelse af regler er en væsentlig retssikkerhedsgaranti, og denne høringsrunde bør 
derfor indeholde hele det kommende regelsæt, herunder navnlig mulighed for at 
orientere sig om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne. Sekretariatet fin-
der i øvrigt, at det er i strid med § 7 og § 8 i systemansvarsbekendtgørelsen, at 
denne høring ikke er gennemført forud for anmeldelse af forskrifterne.  

101. Hertil bemærker Energinet.dk, at oversigtsskemaerne, der ifølge Energinet.dk 
er en 100 % gengivelse af forpligtelserne anført i forskrifterne, vil blive sendt i 
høring i løbet af 2. kvartal 2015, således at høringen er afviklet inden idriftsættel-
sen af engrosmodellen.  

102. Sekretariatet tager i forbindelse med denne gennemgang af forskrifterne for-
behold for, at Energinet.dk sender listerne over sanktionsbelagte bestemmelser i 
høring, inden forskrifterne træder i kraft, da det drejer sig om en væsentlig retssik-
kerhedsgaranti. Energinet.dk skal efter denne høring er gennemført, orientere se-
kretariatet om, hvordan Energinet.dk vil håndtere de bemærkninger, som er ind-
kommet i forbindelse med høringsrunden. 

Sammenfatning angående sanktioner: 

103. Sammenfattende vurderer sekretariatet i forhold til sanktioner, at: 

− henvisningen til Energitilsynets praksis i forbindelse med åbningen af elmar-
kedet i 2000 må bero på en misforståelse, og at denne henvisning derfor må 
slettes i samtlige forskrifter 

− ”regelmæssig kontrol” bør afklares i kapitel 6 i forskrift F1 om EDI-
kommunikation, og at  

− det findes kritisabelt, at de to oversigtsskemaer indeholdende listerne over 
sanktionsbelagte bestemmelser ikke har været en del af Energinet.dk’s to for-
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udgående høringsrunder, og at det i øvrigt er i strid med § 7 og § 8 i system-
ansvarsbekendtgørelsen, at denne høring ikke er gennemført 

− der i forbindelse med gennemgangen af forskrifterne tages forbehold for, at 
Energinet.dk sender listerne med sanktionsbelagte bestemmelser i høring, og 
at Energinet.dk efter denne høring er gennemført, orienterer sekretariatet om-
kring resultatet af denne høringsrunde, samt hvordan Energinet.dk vil adresse-
re de bemærkninger, som er indsendt i høringsrunden. 

 

LOVTEKNIK, HERUNDER KRYDSHENVISNINGER, PASSIVT SPROG MV.: 
(OPFØLGNING PÅ TILSYNETS AFGØRELSE I 2013) 
104. Sekretariatet bemærkede i den seneste afgørelse i pkt. 249, at Energinet.dk 
burde gå krydshenvisninger efter, da fejlhenvisninger kan skabe betydelig uklar-
hed. Sekretariatet bemærkede desuden i pkt. 250, at passivt sprogbrug i forskrif-
terne var et forhold, som Energinet.dk fortsat burde have fokus på.  

105. Sekretariatet bemærker, at Energinet.dk har arbejdet med at begrænse antallet 
af krydshenvisninger siden Energitilsynets seneste afgørelse, og der er færre 
krydshenvisninger mellem forskrifterne end tidligere. Der er dog fortsat krydshen-
visninger mellem de enkelte forskrifter, fx i kapitel 7.3 i forskrift F1 om EDI-
kommunikation, hvor der for at finde en definition af arbejdsdage henvises til for-
skrift D1 og i øvrigt uden at angive, at definitionen findes i bilag 3 til D1. Energi-
net.dk har i nogle tilfælde lavet præcise henvisninger mellem de enkelte forskrif-
ter, som fx i kapitel 6.2 i forskrift H2 om skabelonafregning, hvor der i forbindelse 
med ansvaret for de grundlæggende måledata henvises til kapitel 5.1.1 og kapitel 
8.2.1 i forskrift D1 om afregningsmåling.  

106. Sekretariatet finder, at henvisninger mellem de enkelte forskrifter bør være 
præcise og angive såvel forskrift samt, hvor det står i forskriften, fx kapitel og 
nummer. 

107. Der er desuden flere steder i forskrifterne, hvor der bliver brugt en bred hen-
visning til elforsyningsloven uden at definere nærmere, hvor præcis i elforsynings-
loven, der står noget om den pågældende problemstilling. Fx fremgår det af kapitel 
1.36 i forskrift H1om skift af elhandelsvirksomhed, at transmissionsvirksomhed 
bliver defineret som: transmissionsvirksomhed, som defineret i Elforsyningsloven - 
uden angivelse af bestemmelsen i loven (§ 5). Et andet eksempel er kapitel 10.1 i 
forskrift D1 om afregningsmål, hvoraf det fremgår, at netvirksomheden kan ind-
sende korrektioner for måledata pr. målepunkt til datahub i en periode på op til 3 
år tilbage i tid. Herefter lukkes datahub for modtagelse af korrektioner, medmin-
dre andet følger af lovgivningen. Sekretariatet finder, at en sådan meget bred hen-
visning bør undgås. Henviser en forskrift til loven, bør det præciseres hvor, såle-
des at det er sporbart for læseren, hvor man kan finde de oplysninger, som bliver 
lagt til grund for udformningen af en given bestemmelse. 

108. Hertil bemærker Energinet.dk, at flere af de brede lovhenvisninger er indsat 
efter ønske fra branchen og Datatilsynet. 
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109. Sekretariatet bemærker desuden, at forskrifterne ikke anvender passivt sprog-
brug i samme omfang som tidligere, men det er fortsat et forhold ved forskrifterne, 
som Energinet.dk bør have fokus på. I kapitel 8.2.1. i forskrift D1 om afregnings-
måling fremgår det fx om reglerne for aflæsning, at 1. Ordinær (”periodisk”) af-
læsning skal mindst foretages en gang om året. En periodisk aflæsning kan dog 
erstattes af en aperiodisk aflæsning. Det er ikke umiddelbart klart på baggrund af 
teksten, hvem der er forpligtet på baggrund af denne bestemmelse. Selvom det 
bliver afklaret i listen over sanktionsbelagte bestemmelser (oversigtsskema 1 i 
forskrift D1), at det er netvirksomheden, som er forpligtet, finder sekretariatet det 
kritisabelt, at det ikke fremgår direkte af selve bestemmelsen.  

110. Sekretariatet finder derfor, at Energinet.dk fortsat bør arbejde med en lovtek-
nisk gennemgang af forskrifterne for at undgå uklarheder og passivt sprogbrug ved 
fastsættelse af pligter og rettigheder. Derudover bør Energinet.dk undgå meget 
brede krydshenvisning mellem forskrifterne samt til elforsyningsloven eller anden 
lovgivning generelt. Energinet.dk kan i den forbindelse med fordel skele til 
Justitsministeriet vejledning omkring lovkvalitet, som også kan anvendes til admi-
nistrative forskrifter.  

111. Endelig bemærker Energinet.dk, som det også er tilfældet for uklart sprog 
ovenfor, at de ønsker dialog med sekretariatet for at specificere de steder, hvor der 
er brede henvisning. Sekretariatet bemærker hertil, at Energinet.dk og sekretariatet 
op til anmeldelsen løbende har været i dialog om forskrifterne og deres udform-
ning, blandt andet som opfølgning på tilsynets tilkendegivelse i afgørelsen af 29. 
januar 2013, hvor disse punkter også er fremhævet. 

OVERENSSTEMMELSE MED INTERNATIONALE REGLER OG ANBEFALINGER (NOR-
DREG): 
112. Energinet.dk har i forbindelse med anmeldelsen af forskrifterne angivet de 7 
forhold, der afviger fra NordRegs’s anbefalinger. Sekretariatet har lagt til grund, at 
Energinet.dk’s forskrifter ikke afviger fra NordREGs anbefalinger på øvrige punk-
ter, end de punkter, som Energinet.dk selv har oplyst.  

113. NordREG har vedtaget en række anbefalinger med henblik på at sikre et vel-
fungerende marked for de nordiske slutbrugere. Energinet.dk er som udgangspunkt 
ikke forpligtet til at følge NordREG’s anbefalinger, da det ikke drejer sig om bin-
dende regler, men anbefalinger. Det vil dog være hensigtsmæssigt, hvis Energi-
net.dk følger NordREG’s anbefalinger for at sikre velfungerende markeder i de 
nordiske lande. 

114. 3 af de 7 afvigelser blev behandlet i Energitilsynets seneste afgørelse om 
metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter fra 29. januar 2013, jf. pkt. 302-
316: 

1. Det drejer sig om fristen for fremsendelse af måledata for afregning i 
kapitel 8 i forskrift D1om afregningsmåling, hvor NordREG anbefa-
ler en frist på 9 arbejdsdage, men hvor Energinet.dk har fastsat en 
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frist på 5 uger, idet der i Danmark er tradition for selvaflæsning for 
skabelonkunder.  

2. Derudover drejer det sig om fristen for skift af elhandelsvirksomhed 
på 10 arbejdsdage, som behandles i kapitel 4 i H1 om skift af elhan-
delsvirksomhed, hvor NordREG anbefaler en frist på 14 kalenderda-
ge.  

3. Endelig drejer det sig om frist for anmeldelse af tilflytning på et må-
lepunkt i kapitel 6.1. i forskrift H1 om skift af elhandelsvirksomhed, 
som er fastsat til 15 arbejdsdage efter skæringsdatoen for tilflytnin-
gen, idet NordREG anbefaler, at regler for flytning med tilbagevir-
kende kraft fastsættes nationalt.  
 

115. Sekretariatet vurderede, at ovennævnte 3 afvigelser ikke var væsentlige, og 
primært skyldtes særlige danske forhold, hvorfor de ikke gav anledning til særlige 
bemærkninger. Sekretariatet fastholder sin vurdering heraf. Angående de resteren-
de 4 (nye) afvigelser bemærker sekretariatet: 

1. Hvilken elhandelsvirksomhed kan fraflytte en kunde 
116. Fraflytning af en kunde skal meldes til kundens nuværende elhandelsvirk-
somhed, som derefter skal anmelde fraflytningen til datahub, jf. kapitel 6.3 i for-
skrift H.1 om skift af elhandelsvirksomhed.   

117. NordREG anbefaler, at hvis kunden vælger en ny elhandelsvirksomhed ved 
flytning, kan også den nye elhandelsvirksomhed indmelde kundens fraflytning på 
det gamle målepunkt, jf. afsnit 3.1, punkt 2), afsnit b i rapporten ”Movingrapport” 
fra 2014. NordREG har i rapporten noteret, at Danmark har valgt en anden meto-
de. 

118. Sekretariatet bemærker, at det fremgår af § 13, stk. 3 i forbrugerbeskyttelses-
bekendtgørelsen, at elhandelsvirksomheden meddeler forbrugerens skift af leve-
randør og den ønskede skiftedato eller flytning til ny adresse og dato for flytnin-
gen til Energinet.dk.  Reglen om fraflytning i Energinet.dk’s forskrift H1 er såle-
des i overensstemmelse med § 13, stk. 3 i forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen, 
idet det fremgår begge steder, at det er den nuværende elhandelsvirksomheden, 
som meddeler fraflytning til datahub.  

119. Sekretariatet finder ikke anledning til yderligere bemærkninger.  

2. Information til netvirksomheden i forbindelse med til- og fraflytning  
120. Datahub anmoder efter udløbet af annulleringsfristen for den anmeldte til-
/fraflytning netvirksomheden om at indhente tællerstand og eventuelt om at opgøre 
forbrug på skæringsdatoen for til-/fraflytningen, jf. kapitel 6.2 og 6.4 i forskrift 
H.1 om skift af elhandelsvirksomhed. 

121. NordREG anbefaler, at information til netvirksomheden om til-/fraflytning 
bliver sendt, når flyttemeddelelsen er godkendt af datahub. Endvidere anbefaler 
NordREG, at der bliver sendt annulleringsbeskeder, men NordREG beskriver ikke, 
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hvordan annulleringsbeskederne skal håndteres i praksis, jf. afsnit 3.1, Message 6 i 
”Movingrapport” fra 2014.    

122. Energinet.dk har oplyst, at annulleringsfristen er fastsat til 3 arbejdsdage i til-
/fraflytningssituationer ud fra et hensyn om, at netvirksomheden med valget af 
denne frist stadig kan nå at planlægge den nødvendige aflæsning. 

123. Energinet.dk har begrundet valget af denne løsning med, at der ikke bliver 
sendt irrelevante informationer til netvirksomhederne, inden det er helt sikkert, at 
processen gennemføres. Valget af ovenstående fremgangsmåde mindsker efter 
Energinet.dk’s vurdering sandsynligheden for, at krydsende processer afføder fejl i 
datahub og i aktørernes systemer. Energinet.dk følger således ikke NordREG’s 
anbefalinger på dette punkt, men sekretariatet vurderer, at Energinet.dk på tilfreds-
stillende vis har redegjort for, hvorfor NordREG’s anbefalinger ikke følges her.  

124. Sekretariatet vurderer, at Energinet.dk har fastsat fremgangsmåden vedrøren-
de information til netvirksomheden i disse situationer på afbalanceret vis, særligt 
under hensyntagen til en effektiv løsning som undgår krydsende processer, der kan 
afføde fejl i datahubben. 

125. Sekretariatet finder ikke anledning til yderligere bemærkninger. 

3. Stop for fremtidige leverandørskift i forbindelse med til- og fraflyt-
ning 

126. Datahub annullerer efter udløb af annulleringsfristen for den anmeldte til-
/fraflytning alle anmeldte fremtidige leverandørskift, jf. kapitel 6 i forskrift H1 om 
skift af elhandelsvirksomhed.  

127. NordREG anbefaler, at information om annullering af anmeldte fremtidige 
leverandørskift bliver sendt, når flyttemeddelelsen er godkendt af datahub. Endvi-
dere anbefaler NordREG, at der bliver sendt annulleringsbeskeder, men NordREG 
beskriver ikke, hvorledes dette skal håndteres i praksis, jf. afsnit 3.1, Message 4 i 
”Movingrapport” fra 2014. 

128. Energinet.dk har begrundet valget af denne løsning med, at der ikke bliver 
sendt irrelevante informationer til netvirksomhederne, inden det er helt sikkert, at 
processen bliver gennemført. Valget af ovenstående fremgangsmåde mindsker 
efter Energinet.dk’s vurdering sandsynligheden for, at krydsende processer afføder 
fejl i datahub og i aktørernes systemer. Energinet.dk følger således ikke Nor-
dREG’s anbefalinger på dette punkt, men sekretariatet har vurderet, at Energi-
net.dk på tilfredsstillende vis har redegjort for, hvorfor NordREG’s anbefalinger 
ikke følges her.  

129. Sekretariatet vurderer samlet, at Energinet.dk har fastsat fremgangsmåden 
vedrørende information til netvirksomheden i disse situationer på afbalanceret vis, 
særligt under hensyntagen til en effektiv løsning som undgår krydsende processer, 
der kan afføde fejl i datahubben. 
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130. Sekretariatet finder ikke anledning til yderligere bemærkninger. 

4. Vedligeholdelse af stamdata for kontraktinformationer 
131. NordREG anbefaler, at stamdata om kundens kontraktbinding (opsigelsesvar-
sel og evt. bod) bliver vedligeholdt af den aktuelle elhandelsvirksomhed, således at 
potentielle nye elhandelsvirksomheder kan se det og medtage det i rådgivningen af 
kunden forud for et skifte, jf. afsnit 2.1.2 i rapporten ”Harmonized Model for Sup-
plier Switching” fra 2013. 

132. 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 om leve-
ring af el. 

133. Sekretariatet bemærker, at der således ikke bliver taget samme vidtgående 
hensyn i dansk forbrugerbeskyttelseslovgivning, som det er tilfældet i de øvrige 
nordiske lande. I Danmark er kundens kontraktbinding derfor ikke en del af et 
tilbudt fra en kommende elhandelsvirksomhed.  

134. Sekretariatet har noteret, at Danmark har valgt en anden løsning end Nor-
dREG’s anbefalinger, men sekretariatet har ikke derudover øvrige bemærkninger 
til dette punkt.  

SAMMENFATNING VEDRØRENDE GENNEMGANGEN AF DE ANMELDTE FORSKRIF-
TER 
135. Sammenfattende bemærker sekretariatet, at: 

− der er fortsat problemer med adskillelse af vejledende og retligt bindende 
regler, fx i D1 om fællesmåling 

− der er ifølge Energinet.dk taget højde for, at de frister, som fremgår af loven, 
kan rummes indenfor forskrifternes fastsatte frister 

− Energinet.dk’s rapport om stikprøvekontrollen og overvågning af fejlagtige 
skift i 2013 tages til efterretning, og lægger herved særligt vægt på, at Energi-
net.dk kun har haft få kundehenvendelser, hvor kunden var uenig i det an-
meldte leverandørskifte 

− anvendelsen af fiktive CPR-numre (de sidste fire cifre) i forskrift I om stam-
data, som skal beskytte forbrugerne mod fejlagtige leverandørskift, tages til 
efterretning 

− erfaring fra branchen ikke har vist behov for tilpasning af webaccesskode 
siden Tilsynets seneste afgørelse af den 29. januar 2013 

− der fortsat er 3 definitioner i forskrifterne, som afviger fra lovens definition af 
samme begreb, og det kan give anledning til forvirring og unødige klagesager 

− hjemmelshenvisninger er blevet præciseret, men Energinet.dk bør fortsat have 
fokus præcise hjemmelshenvisninger i forhold til udstedelse af forskrifterne, 
som fx § 31, stk. 2, hvor det skal fremgå, hvilke numre/nummer i § 31, stk. 2, 
der er den præcise henvisning 

− Energinet.dk af hensyn til gennemsigtigheden for brugerne bør sondre mellem 
§ 7, stk. 1, nr. 3-4 (markedsforskrifter) og § 8, stk. 1, nr. 1-4 (målerforskrifter) 
i systemansvarsbekendtgørelsen i forhold til forskrifternes hjemmelsgrundlag  
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− der ikke er foretaget en fuldstændig kvalitetssikring af forskrifterne, men i 
forbindelse med gennemlæsningen af forskrifterne har sekretariatet ikke fun-
det fejlagtige gengivelser af loven 

− henvisningen til Energitilsynets praksis i sanktionsafsnittene må bero på en 
misforståelse, og denne henvisning må slettes i samtlige forskrifter 

− ”regelmæssig kontrol” bør afklares i kapitel 6 i forskrift F1 om EDI-
kommunikation 

− det findes kritisabelt, at listerne over sanktionsbelagte bestemmelser (over-
sigtsskemaer) ikke har været en del af Energinet.dk’s to forudgående hørings-
runder, hvilket er i strid med § 7 og § 8 i systemansvarsbekendtgørelsen 

− Energinet.dk efter den gennemførte høringsrunde af listerne over sanktionsbe-
lagte bestemmelser i løbet af 2. kvartal 2015 skal orientere sekretariatet om 
resultatet af denne høring samt, hvordan Energinet.dk vil håndtere de ind-
komne høringssvar 

− Energinet.dk bør foretage en egentlig lovteknisk gennemgang af forskrifterne 
med fokus på blandt andet at undgå krydshenvisning, passivt sprog mv. 

− Energinet.dk har oplyst, at forskrifterne afviger fra NordREG’s anbefalinger i 
7 tilfælde. Sekretariatet har ikke bemærkninger til disse forhold, der primært 
angår til- og fraflytning og skyldes særlige danske forhold. 
 

TILKENDEGIVELSE 

136. Sekretariatet tilkendegiver på baggrund af ovenstående sagsfremstilling og 
vurdering, at forskrift D1, F1, H1, H2, H3, I samt Vilkår (standard) for elleveran-
dørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse til tages efterret-
ning med de anførte bemærkninger i pkt. 135.  

 

 
 
Med venlig hilsen, 
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