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NOTAT 

METODEANMELDELSE - VILKÅR FOR 
ELLEVERANDØRERS BETALING AF YDELSER FRA 
ENERGINET OG SIKKERHEDSSTILLELSE 
 

1. Indledning 
Energinet skal i henhold til §§ 73 a og 76 i elforsyningsloven1 og § 1 i metodebekendtgørelsen2 
anmelde sine metoder for fastsættelse af priser og vilkår til Forsyningstilsynet.  
  
Nærværende metodeanmeldelse indeholder en anmeldelse af metodeændringer til Vilkår for 
elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet og sikkerhedsstillelse.  
  
Under forudsætning af Forsyningstilsynets forudgående godkendelse træder de reviderede vil-
kår i kraft umiddelbart efter godkendelsen. Vilkårene er vedhæftet denne metodeanmeldelse.  
  
Metodeændringerne har været i høring fra den 13. oktober til den 10. november 2022. Hø-
ringsnotatet vedhæftes ligeledes.  
  
Det er Energinets vurdering, at de anmeldte metoder kan indstilles til godkendelse, idet de op-
fylder elforsyningslovens krav om, at vilkår skal være gennemsigtige, objektive, rimelige, ikke-
diskriminerende og offentlig tilgængelige, som blandt andet anført i lovens § 31, stk. 2. 
 

2. Baggrund for metodeanmeldelsen  
I lyset af konkrete konkurser blandt elleverandører gennem 2022 så 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 el forbrugere 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.  
 

 

1 lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning med senere ændringer 
2 Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders og Energinets metoder for fastsættelse af tariffer m.v. 
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Energinet er bekendt med de opdaterede vilkår, der ligger i skabelonen fra Green Power Den-
mark og Energinet ønsker på den baggrund at inkludere tekstpassager fra Green Power Den-
mark i Energinets opdaterede vilkår, jf. kapitel 4 nedenfor. 
 
Vilkårene finder udelukkende anvendelse overfor aktører i det danske elmarked.   
 

3. Retsgrundlag  
Energinet er i henhold til § 28, stk. 2, nr. 7 i elforsyningsloven ansvarlig for etablering og drift af 
en datahub. Som ansvarlig for drift af DataHub skal Energinet fastsætte ikke-diskriminerende 
og objektive vilkår for brugen af DataHub, jf. elforsyningsloven § 28, stk. 2, nr. 12 og 13 og § 
31, stk. 2.  
  
Energinet skal ifølge §§ 73a og 76 i elforsyningsloven og § 1 i metodebekendtgørelsen anmelde 
sine metoder for fastsættelse af priser og vilkår til Forsyningstilsynet.  
  
Energinet skal i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 2245 af 29. december 2020 om sy-
stemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet (herefter systemansvarsbe-
kendtgørelsen) 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). 

 

4. Ændring af vilkår 
4.1 Sikkerhedsstillelse 

Metode nr. 1 (§ 6, stk. 1): Sikkerhedsstillelse 
Energinets baggrund for ændring af metoden 
Formålet med disse ændringer er at Energinet med udgangspunkt i offentligt tilgænge-
ligt materiale (regnskab etc.) og oplysninger fra kreditvurderingsbureauer kan fastslå 
om markedsdeltageres regnskabsmateriale objektivt set giver anledning til bekymring 
ligesom kreditvurderingsbureauers løbende kreditscore giver anledning til øget op-
mærksomhed.  
 
Nuværende bestemmelse Ændringsforslag 
§ 6, Sikkerhedsstillelse  
Ingen 

Sikkerhedsstillelse 
§ 6, stk. 1, litra 
f) Elleverandøren har ikke indsendt års-
rapport til Erhvervsstyrelsen indenfor 
gældende frist 
g) Elleverandøren har undladt at lade 
årsregnskabet revidere 
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h) Elleverandørens seneste årsrapport in-
deholder revisionspåtegning med forbe-
hold om fortsat drift (going concern) 
i) Elleverandøren opnår en rating der er 
lavere end "A" i Bisnodes (Dun & Brad-
street) AAA rating model 

Metodevalg og konsekvenser 
Ændringen medfører, at Energinet løbende vil efterse elleverandørernes offentligt til-
gængelige regnskabsmateriale ligesom Energinet løbende vil følge Bisnode (Dun & 
Bradstreet) for at fastslå om ratingen fortsat ligger på minimum ”A” svarende til ”Kre-
ditværdig (uden sikkerhedsstillelse)”. 
 
Metoden er valgt for at sikre, at der fortsat er balance mellem ønsket om lave entry 
barrierer for elleverandører og et samtidigt behov for minimering af risici for den sam-
lede gruppe af el forbrugere i Danmark. 
 

Vilkårene er tidligere anmeldt den 16. november 2015 
 

 
Hvis nærværende anmeldelse giver anledning til spørgsmål, kan Energinet kontaktes på myn-
dighed@energinet.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Sisse Guldager Larsen 
Energinet  
Myndighedsenheden 

 
 
 
 


