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H ØRI N GSSVAR - DAN SK EN ERGI - REVI SON AF
AFTALE

1. Indledning

Energinet har fra Forsyningstilsynet modtaget en høring over Dansk Energis anmeldelse af ”Re-

vision af Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet” og ”Vilkår

for serviceniveauet mellem Netselskab pg Elleverandør”.

Udkastet til den første aftale –om brug af distributionsnettet –giver Energinet anledning til

følgende kommentarer:

Ad udkastets side 8:

Af punkt 10.1.2 fremgår følgende: ”Elleverandøren er ansvarlig for, at Netselskabet i Datahub-

ben har adgang til opdaterede stamdata om Kundens officielle adresse (CVR-eller CPR-

adresse).”

Energinet bemærker, at ordet ”officielle” er i modstrid med den Forskrift I, som Energinet an-

meldte april 2019 til FSTS (https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/hoering-

vedroerende-energinets-anmeldelse-af-metodeaendringer-i-markedsforskrift-d1-og-i, (afven-

ter stadig godkendelse), hvor ordlyden "juridisk" adresse, dækker adressen for den kunde som

elleverandøren indgår aftale med. Vi har indsat svaret (dok. 18/03426-11 side 13), vi har givet

til Dansk Energi ifm. metodeanmeldelsen nævnt ovenfor:

https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/hoering-vedroerende-energinets-anmeldelse-af-metodeaendringer-i-markedsforskrift-d1-og-i
https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/hoering-vedroerende-energinets-anmeldelse-af-metodeaendringer-i-markedsforskrift-d1-og-i
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FSTS bør vær klar over denne sammenhæng og evt. modstridende konsekvenser ved godken-

delse af hhv. Energinets og DE anmeldelser.

Ad udkastets side 17:

Af punkt 16.1.2 fremgår følgende: ”Ved fakturering mellem Netselskab og Elleverandør følger

Netselskabet de i bilag 1 angivne standardkrav til faktura mellem Netselskab og Elleverandør”.

Energinet bifalder indførelsen af ensrettede regler til faktura.

Ad udkastets side 18 –punkt 18.1. om sikkerhedsstillelse:

Energinet bemærker til dette afsnit generelt følgende:

Energinet arbejder for at reducere barrierer i markedet for de nystartede og små aktører og

anbefaler tilsvarende i nærværende aftale. Der kan til eksempel henvises til Energinets ”Vilkår
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for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse”

(file://energinet.local/userdata/Users03/jmj/Documents/000%20-

%20TEMP/Vilkar%20for%20elleverandores%20betaling%20af%20ydelser%20fra%20Energinet

%20og%20sikkerhedsstillelse%20marts%202016.pdf), hvor Energinet først forlanger sikker-

hedsstillelse fra elleverandøren, når Energinet erfarer, at elleverandøren ikke vil kunne betale

for leverede ydelser, altså er blevet en dårlig betaler. Til orientering har markedet kun oplevet

én konkurs af en mindre elleverandør siden Engrosmodellen trådte i kraft. Det vil sige risikoen

for kunderne ifm. konkurs er meget lille. Det anbefales at vurdere om de tilskrevne tiltage bør

være lempeligere for at reducere barrierer for markedsadgang.

Hvis der måtte være spørgsmål eller behov for yderligere uddybning af ovenstående, kan Ener-

ginet kontaktes på myndighed@energinet.dk

Med venlig hilsen

Mikael Marstal
mmf@energinet.dk
EnerginetMyndighedsenheden
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