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VILKÅR FOR ELLEVERANDØRERS BETALING AF YDELSER FRA ENERGINET 
OG SIKKERHEDSSTILLELSE 

 
I medfør af § 28, stk. 2, nr. 7, 12, og 13 og § 31, stk. 2-5, § 72 b, stk. 1, og § 72 d, i lov om elfor-
syning, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 med senere ændringer, samt efter be-
myndigelse i § 7, stk. 1, nr. 3 og 4 samt § 8, stk. 1, nr. 1-3 i bekendtgørelse nr. 1067 af 28. maj 
2021 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v., fastsættes 
følgende:  

 

Kapitel 1 
Anvendelsesområde og definitioner 

 
  § 1.  Denne forskrift indeholder vilkår for elleverandørernes betaling af ydelser fra Energinet.  

 

Kapitel 2 
Vilkår og betalinger 

Fakturering 
  
 § 2. Energinet fakturerer elleverandøren for levering af sin ydelse baseret på elleverandørens 
kunders samlede forbrug i en måned i henhold til elforsyningslovens til enhver tid gældende 
regler på tidspunktet for betalingsvilkårenes udstedelse, § 72 d, stk. 1. 

 
Betalingsfrist 

 
  § 3. Elleverandørens betaling til Energinet forfalder månedsvis bagud i henhold til Elforsy-
ningsloven med fjorten (14) kalenderdages betalingsfrist fra fakturadatoen, dog ikke mindre 
end femogtyve (25) kalenderdage regnet fra forbrugsmånedens udgang. 

   
Overskridelse af betalingsfrist 

 
  § 4. Ved overskridelse af betalingsfristen påløber renter i henhold til rentelovens regler.  
 Stk. 2. Såfremt elleverandøren ikke har betalt Energinets tilgodehavende ved udløbet af 
den i § 3 angivne betalingsfrist, sender Energinet efter to (2) kalenderdage en rykker. Rykker 1 
sendes til elleverandørens ansvarlige ledelse med en betalingsfrist på mindst otte (8) kalender-
dage.  
 Stk. 3. Såfremt elleverandøren ikke har betalt Energinets tilgodehavende inden udløbet af 
fristen på otte (8) kalenderdage fra fremsendelse af rykker 1, sender Energinet en rykker 2 til 
elleverandøren med mindst otte (8) kalenderdages betalingsfrist regnet fra fremsendelsesda-
toen for rykker 2. Rykker nr. 2 sendes ved rekommanderet brev til elleverandørens ansvarlige 
ledelse.   
 Stk. 4. Såfremt tilgodehavende ikke indbetales indenfor otte (8) kalenderdage sendes for-
dringen uden yderligere varsel til retslig inkasso til regning for elleverandøren. 
 Stk. 5. Energinet kan oplyse kreditoplysningsbureauer om elleverandørens manglende beta-
ling i overensstemmelse med lovgivningen. 
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Afbrydelse af ydelser som følge af manglende betaling 
 

  § 5. Såfremt en elleverandør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser i hen-
hold til nærværende betalingsvilkår kan dette medføre, at Energinet i henhold til Elforsynings-
lovens § 72 d, stk. 4 kan træffe afgørelse om at afbryde sin ydelse til elleverandøren.  
 Stk. 2. Enhver misligholdelse af betalingsforpligtelser vil være at betragte som grov mislig-
holdelse, såfremt der ikke sker afhjælpning heraf i henhold til processuelle tilgang, jf. stk. 3-5.  
 Stk. 3. Hvis Energinet konstaterer, at der ikke modtaget betaling iht. § 3, sender Energinet 
sammen med rykker 1 meddelelse til elleverandørens ansvarlige ledelse om, at den manglende 
overholdelse af forpligtelsen/-erne er misligholdelse af nærværende betalingsvilkår. Den an-
førte frist på otte (8) kalenderdage er således en meddelelse om at rette den misligholdte for-
pligtelse.  
 Stk. 4. Overholdes fristen på otte (8) kalenderdage ikke, sendes jf. § 4, stk. 3, en rykker 2 
med rekommanderet brev til elleverandørens ansvarlige ledelse indeholdende den ultimative 
frist på otte (8) arbejdsdage for korrektion af misligholdelsen, herunder såvel betaling som 
eventuelt krav om sikkerhedsstillelse jf. § 6. I denne rykker oplyses samtidig, at en manglende 
overholdelse af fristen vil være en grov tilsidesættelse af elleverandørens forpligtelser og vil 
kunne medføre, at elleverandøren afbrydes fra at benytte Energinets ydelser i henhold til Elfor-
syningslovens § 72 d, stk. 4 og at elleverandørens aftagenumre herefter overføres til en anden 
elleverandør efter proceduren i elforsyningslovens § 72 e. 
 Stk. 5. Såfremt elleverandøren har gjort kvalificeret indsigelse, som ikke kan betragtes som 
grundløs, mod Energinets faktura eller krav om sikkerhedsstillelse, er Energinet ikke berettiget 
til at afbryde elleverandøren fra at benytte Energinets ydelser i henhold til Elforsyningslovens § 
72, d stk. 4, før Energinets krav er fastslået ved endelig dom eller anden afgørelse. 
 

Kapitel 3 
Sikkerhedsstillelse 

 
§ 6. Energinet forlanger, at elleverandøren stiller behørig sikkerhed, jf. § 8, for fremtidig beta-
ling af Energinets tilgodehavender, når Energinet under iagttagelse af de forvaltningsretlige 
principper for sagsbehandling har fået tilstrækkeligt oplysning til at kunne afgøre, at elleve-
randøren ikke vil kunne betale for leverede ydelser. Energinet vil således stille krav om sikker-
hedsstillelse jf. §§ 8-11, i følgende situationer: 

a) Elleverandøren har negativ egenkapital. 
b) Energinet har afsendt rykker 2 til elleverandøren. 
c) Elleverandøren har inden for de seneste 12 afregningsperioder fire (4) gange ikke ret-

tidigt betalt til Energinet. Med rettidigt menes, at betalingsfristen er overskredet med 
mere end to (2) dage. 

d) Elleverandøren er registreret i Experians RKI-register eller lignende skyldnerregister.  
e) Elleverandøren har i to (2) på hinanden følgende år regnskabsmæssigt underskud, jf. 

selskabets offentliggjorte årsrapport, medmindre selskabets positive egenkapital i den 
seneste årsrapport som minimum udgør to (2) gange det seneste års underskud. 
Egenkapitalen korrigeres såfremt, der er forbehold i revisionspåtegningen. 

f) Elleverandøren har ikke indsendt årsrapport til Erhvervsstyrelsen indenfor gældende 
frist 

g) Elleverandøren har undladt at lade årsregnskabet revidere 
h) Elleverandørens seneste årsrapport indeholder revisionspåtegning med forbehold for 

fortsat drift (going concern) 
i) Elleverandøren opnår en rating der er lavere end "A" i Bisnodes AAA rating model 
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 § 7.  Elleverandørens betaling af Energinets tilgodehavende efter Energinets afsendelse af krav 
om sikkerhedsstillelse fritager ikke elleverandøren fra at stille en krævet sikkerhed, jf. § 6. 
 
§ 8. Energinet kan kræve sikkerhed svarende til de sidste tre (3) måneders betaling.  
 Stk. 2. Energinet kan kræve sikkerhedens størrelse reguleret hver måned. Elleverandøren 
kan kræve sikkerhedens størrelse reguleret, når den må antages at afvige væsentligt fra et be-
grundet estimat for de førstkommende tre (3) måneders betaling for leverede ydelser. 
 Stk. 3. Energinets krav om sikkerhedsstillelse meddeles elleverandøren ved rekommanderet 
brev stilet til elleverandørens direktør. 
 
§ 9. Sikkerheden skal stilles i form af  

a) et kontant depositum indbetalt til Energinet eller anerkendt pengeinstitut 
b) en anfordringsgaranti udstedt af et anerkendt pengeinstitut eller  
c) moderselskabsgaranti såfremt Energinet finder det ubetænkeligt. 

 Stk. 2. Et kontant depositum indbetalt til Energinet forrentes til fordel for elleverandøren 
med CIBOR 3 måneder på startdatoen for deponeringen. 
 Stk. 3. Et pengeinstitut, hvortil et kontant depositum er indbetalt, eller som har udstedt an-
fordringsgaranti, jf. punkt 3.1.5, skal have en rating på minimum BBB- fra et anerkendt kredit-
vurderingsbureau (Moody’s, Standard & Poor’s eller Fitch). 
 
§ 10. Sikkerheden skal stilles over for Energinet senest syv (7) kalenderdage fra datoen for ud-
sendelse af Energinets skriftlige begæring herom. 
 
§ 11. Energinet skal frigive eller, i tilfælde af sikkerhed i form af kontant depositum, tilbagebe-
tale den i § 8 anførte sikkerhed, senest ethundredeogfirs (180) kalenderdage fra det tidspunkt, 
hvor Energinet har opnået den pågældende sikkerhed, jf. dog stk. 2. 
 Stk. 2. Uanset det i stk. 1 anførte er Energinet ikke forpligtet til at frigive sikkerheden, så-
fremt Energinet har sendt en eller flere rykker 1 og/eller rykker 2 til elleverandøren i den i stk. 
1 angivne periode. I dette tilfælde beregnes der en ny periode på ethundredeogfirs (180) ka-
lenderdage fra datoen for fremsendelse af den seneste rykker 1 eller rykker 2. Det samme gør 
sig gældende, hvis forhold nævnt i § 6 fortsat gør sig gældende. 

 
Rekonstruktion, konkurs m.v. 

 
§ 12. I tilfælde af at elleverandøren tages under rekonstruktionsbehandling eller erklæres kon-
kurs, sker inddrivelse af skyldige beløb samt betaling for Energinets levering af sin ydelse til el-
leverandøren efter konkursens henholdsvis rekonstruktionens indledning efter reglerne i kon-
kursloven. 

 

Kapitel 4 
Ændring af priser og vilkår 

 

§ 13. Energinets ændring af priser og vilkår skal ske i overensstemmelse med lovgivningen.  
 Stk. 2. Energinet meddeler ændring af priser og vilkår via DataHub efter de til enhver tid 
gældende markedsforskrifters regler for oprettelse, ændring og stop af priselementer.  
 Stk. 3. Ændringer i priser og vilkår meddeles af Energinet til elleverandøren via DataHub 
med et forudgående varsel på mindst 1 måned. 
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 Stk. 4. Væsentlige ændringer i priser og vilkår til ugunst for elleverandøren meddeles elleve-
randøren med et forudgående varsel på mindst 4 måneder. Ved væsentlige ændringer forstås 
ændringer i eksisterende priser eller gebyrer, som forhøjer det berørte priselement med 10 % 
eller mere og som samtidig forhøjer den samlede betaling med mindst 40 kr. pr. måned inkl. 
moms for forbrugere. Oprettelse af et nyt priselement betragtes altid som en væsentlig æn-
dring. Ved væsentlige ændringer i vilkår forstås alene ændringer som har direkte betydning for 
elleverandørens forhold til kunderne. Ændringer af vilkårene som følge af ændringer i lovgiv-
ningen eller markedsforskrifter kan gennemføres uden varsel. 
 

Kapitel 5 
Håndhævelse og sanktioner  

 

  § 14. Energinet kan meddele påbud om overholdelse af denne forskrift til en aktør, der groft 
eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser efter denne forskrift. Ved manglende op-
fyldelse af et påbud kan Energinet træffe afgørelse om, at aktøren helt eller delvist udelukkes 
fra at gøre brug af Energinets ydelser. 

 

Kapitel 6 
Klage m.v. 

 
  § 15.  Klage over indholdet af denne forskrift kan indbringes for Forsyningstilsynet. 
 Stk. 2. Påbud efter § 17 kan indbringes for Forsyningstilsynet.  
 Stk. 3. Afgørelser truffet af Energinet i medfør af denne forskrift, der medfører afregistre-
ring af en virksomhed som bruger af DataHub, kan af den virksomhed, som afgørelsen vedrø-
rer, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes overfor Energinet 
senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt virksomheden. Energinet anlægger sag mod den 
pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. Domstolsprøvelsen 
har ikke opsættende virkning.  

 

Kapitel 7 
Ikrafttræden 

 
  § 16. Forskriften træder i kraft den xx.xxxx 2023. 

 

 


