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Høring - Forsyningstilsynets tilkendegivelser om Standardaftalen og til-
hørende Servicevilkår 

Dansk Energi finder naturligvis den lange sagsbehandlingstid af Dansk Energis anmeldelse 

af revideret Standardaftale og tilhørende Servicevilkår beklagelig. Der er tale om ændrede 

vilkår, der siden august 2019 har været længe ventet af både elleverandører og netselsk-

aber.  

 

Henset til, at Dansk Energi forventer, at samtlige netselskaber snarest muligt efter Forsy-

ningstilsynets endelige tilkendegivelse særskilt vil anmelde den revidere Standardaftale og 

tilhørende Servicevilkår uden afvigelser, må det forventes, at Forsyningstilsynet vil kunne 

foretage en forholdsvis hurtig sagsbehandling af de enkelte netselskabers anmeldelser. 

 

Nedenfor ses Dansk Energis kommentarer til Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelser. 

 

Juridisk adresse 

Dansk Energi noterer, at Forsyningstilsynet samlet vurderer, at den anmeldte Standardaftale 

samt de anmeldte Vilkår for Serviceniveauet mellem netselskabet og elleverandør kan tages 

til efterretning, dog med de begrundelser og forbehold, der fremgår af begrundelsesafsnittet i 

begge udkast til tilkendegivelser. 

 

I begge udkast til tilkendegivelser tages der således forbehold for, at begrebet ”officiel adres-

se” i både Standardaftale og tilhørende Servicevilkår erstattes med begrebet ”juridisk adres-

se”. 

 

Dansk Energi vil foretage disse rettelser, da der naturligvis bør være overensstemmelse mel-

lem brug af begreber i henholdsvis Standardaftale med tilhørende Servicevilkår og Energi-

nets markedsforskrifter. Dansk Energi vil dog gerne benytte lejligheden til – som også anført i 

andre relevante høringer - at understrege, at vi ikke er enig i Energinets brug af begrebet 

”juridisk adresse” i markedsforskrifterne, da vi finder at begrebet ”officiel adresse” skaber 

bedre forståelse og er bedre dækkende for den data, der ønskes indhentet i det konkrete 

tilfælde. Denne problemstilling må imidlertid henlægges til eventuel videre dialog mellem 

Dansk Energi og Energinet. 
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Prisændringer – varsling 

Herudover skal Dansk Energi gøre opmærksom på, at Standardaftalens afsnit 14.6 indehol-

der vilkår for netselskabers varsling af elleverandører ved prisændringer. Vilkårene er base-

ret på de vilkår for varsling, som leverandørerne er underlagt efter elleveringsbekendtgørel-

sen (nr. 1233 af 2015). 

 

Imidlertid er leverandørernes varslingsforpligtelse blevet ændret med seneste nye elleve-

ringsbekendtgørelse (nr. 2254 af 2020). De ændrede varslingsregler finder anvendelse for 

leverandørerne fra 1. juli 2021. 

 

Med ændrede varslingsregler for elleverandører skal Standardaftalens afsnit 14.6 naturligvis 

tilsvarende tilpasses.  

 

Dansk Energi har imidlertid måtte afvente drøftelser med Energistyrelsen om elleveringsbe-

kendtgørelsens forståelse samt en efterfølgende tilbagemelding fra styrelsen. Herefter har 

Dansk Energi sendt et forslag til ændret formulering af Standardaftalens punkt 14.6 i høring 

blandt netselskaberne. Dansk Energi afventer således pt. en brancheintern høring. 

 

Dansk Energi forventer at kunne oversende ændret formulering af Standardaftalens punkt 

14.6 til Forsyningstilsynet den 20. april 2021. Det skal dog bemærkes, at det er Dansk Ener-

gis vurdering, at der er tale om en tilpasning af punkt 14.6, der ikke umiddelbart kræver For-

syningstilsynets godkendelse, idet selve vilkåret om varsling tidligere er blevet taget til efter-

retning, og idet der alene er tale om en tilpasning til de kommende regler for elleverandører-

nes varsling af slutkunden i elleveringsbekendtgørelsen. 

 

Dansk Energi vil den 20. april 2021 samtidig oversende den endelige udgave af Standardaf-

tale og tilhørende Servicevilkår med de tilpasninger Forsyningstilsynet har anmodet om, jf. 

ovenfor vedr. ”officiel adresse” samt tilrettet afsnit 14.6 i Standardaftalen. Endelig vil henvis-

ningen til Forsyningstilsynets adresse i Standardaftalen naturligvis blive opdateret. 

 

 

 

Dansk Energi står naturligvis til rådighed for en drøftelse af ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
Mathilde Øelund Salskov Jensen 


