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HØRINGSBREV - ÆNDRING AF VILKÅR FOR 
ELLEVERANDØRERS BETALING AF YDELSER FRA 
ENERGINET OG SIKKERHEDSSTILLELSE 
 
Energinet sender ændringer i ’Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet og sik-
kerhedsstillelse’ i høring. 
 

1. Baggrund og formål 
Denne høring sender ændringer til vilkår for sikkerhedsstillelse i høring.  
 
I lyset af konkrete konkurser blandt elleverandører gennem 2022, har Energinet genbesøgt 
”Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet og sikkerhedsstillelse” med henblik 
på at tilse, om de nuværende vilkår fortsat balancerer ønsket om lave entry barrierer for elle-
verandører og behovet for minimering af risici for den samlede gruppe af elforbrugere i Dan-
mark. Ønsket fra Energinets side er at anvende i forvejen offentligt tilgængeligt materiale 
(regnskab etc.) og oplysninger fra kreditvurderingsbureauer med henblik på at fastslå om mar-
kedsdeltageres regnskabsmateriale objektivt set giver anledning til bekymring ligesom kredit-
vurderingsbureauers løbende kreditscore giver anledning til øget opmærksomhed. 
 

2. Retsgrundlag 
Energinet er i henhold til § 28, stk. 2, nr. 7 i bekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om 
elforsyning med efterfølgende ændringer (herefter elforsyningsloven) ansvarlig for etablering 
og drift af en datahub. Som ansvarlig for drift af DataHub skal Energinet fastsætte ikke-diskri-
minerende og objektive vilkår for brugen af DataHub, jf. elforsyningsloven § 28, stk. 2, nr. 12 og 
13 og § 31, stk. 2. 
 
Elleverandørerne køber net- og systemydelser af Energinet, jf. § 72 b, stk. 1 i elforsyningsloven. 
Energinet fakturerer elleverandørerne for ydelser, jf. elforsyningslovens § 72 d.  
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Energinet skal ifølge §§ 73a og 76 i elforsyningsloven og § 1 i bekendtgørelse nr. 1085 af 20. 
september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energi-
net.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. (herefter metodebekendtgørelsen) anmelde 
sine metoder for fastsættelse af priser og vilkår til Forsyningstilsynet. 
 
Energinet skal i henhold til § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1067 af 28. maj 2021 
om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet (herefter systeman-
svarsbekendtgørelsen) udarbejde forskrifter for benyttelse af det kollektive elforsyningsnet, 
som er nødvendige for, at Energinet kan varetage sine opgaver samt  
 
Forskrifterne, jf. § 7, skal indeholde følgende: 

1. Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsynings-
net, jf. systemansvarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 1). 

2. Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnettet, jf. sy-
stemansvarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 2). 

3. Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet, jf. systeman-
svarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 3). 

4. Forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet i stand til at opretholde 
den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningsnet mv., 
jf. systemansvarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 4). 

 

3. Metodevalg og konsekvenser 
3.1 Sikkerhedsstillelse 

Energinet foreslår, at bestemmelserne i vilkårene ændres således: 
 

Nuværende bestemmelser Ændringsforslag 
Sikkerhedsstillelse 
Ingen 
 
 
 

Sikkerhedsstillelse 
§ 6, stk. 1, litra 
f) Elleverandøren har ikke indsendt årsrap-
port til Erhvervsstyrelsen indenfor gældende 
frist 
g) Elleverandøren har undladt at lade års-
regnskabet revidere 
h) Elleverandørens seneste årsrapport inde-
holder revisionspåtegning om forbehold 
(going concern etc.) 
i) Elleverandøren opnår en rating der er la-
vere end "A" i Bisnodes (Dun & Bradstreet) 
AAA rating model 
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4. Ikrafttrædelse 
Vilkårene planlægges anmeldt til Forsyningstilsynet Q4 2022 og forventes at træde i kraft 
umiddelbart efter Forsyningstilsynets godkendelse. 
 

5. Høringsperioden 
Energinet anmoder høringsparterne, jf. bilag 1, om høringssvar til de ændrede vilkår. Hørings-
svar bedes fremsendt via e-mail til myndighed@energinet.dk senest  
 

torsdag den 10. november 2022, kl.12.00. 
 
Vilkårene findes på www.energinet.dk under HØRINGER, hvor det også er muligt at abonnere 
på nyhedsmail om de forskrifter og netregler, Energinet sender i høring. 
 
De indkomne høringssvar vil blive behandlet og eventuelt indarbejdet i vilkårene. Det bemær-
kes, at eventuelle høringssvar vil blive videresendt til Forsyningstilsynet og indarbejdet i hø-
ringsnotat, som offentliggøres på www.energinet.dk. 
 
Eventuelt uddybende spørgsmål til vilkårene bedes rettet til Myndighedsenheden, myndig-
hed@energinet.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Sisse Guldager Larsen  
Energinet Myndighedsenheden 
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Bilag 1 – Høringsparter 
 

Netvirksomheder 
Elleverandører 
Balanceansvarlige 

Ankenævnet på Energiområdet 
Datatilsynet 
Dansk Byggeri 
Dansk Erhverv 
Dansk Industri 

Danmarks Vindmølleforening 
De frie energiselskaber 
Digitaliseringsstyrelsen 
Energiklagenævnet 

Energisammenslutningen 
Energistyrelsen 
Forbrugerrådet 
Foreningen for Slutbrugere af Energi 

Forsyningstilsynet 
Green Power Denmark 
Håndværkerrådet 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Landbrug & Fødevarer 
Skatteministeriet 
Vindmølleindustrien 

 
 


