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1. Indledning 
Energinet sendte den 13. oktober 2022 ændring af vilkår for elleverandørers betaling af ydelse 
fra Energinet og sikkerhedsstillelse i høring. Vilkårene metodeanmeldes til Forsyningstilsynet i 
november 2022 og træder i kraft efter godkendelse af Forsyningstilsynet. 
 
1.1 Baggrund for ændringen 

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 har været 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. 
 
1.2 Høring 

Den offentlige høring blev gennemført i perioden 13. oktober - 10. november 2022, hvor ud-
kast til vilkår blev sendt til de høringsparter, der er listet i bilag 1 foruden offentliggørelse på 
Energinets hjemmeside på www.energinet.dk under Markedsforskrifter i høring. 
 
Energinet har modtaget høringssvar fra følgende aktør: Green Power Denmark. 
 

2. Høringskommentarer 
Herunder fremgår de indkomne høringskommentarer til de ændrede vilkår. 
 

Generelle bemærkninger 
Der er afgivet følgende høringssvar 
I standardaftalens kapitel 17 mellem netselskaberne og elleverandørerne er sikkerhedsstil-
lelse ligeledes beskrevet. Green Power Denmark opfordrer til en ensretning af kravene til 
sikkerhedsstillelse. 
 
Energinet har ikke valgt de samme betingelser til sikkerhedsstillelse, som allerede er beskre-
vet i standardaftalen. Det ville her være oplagt at ensrette Energinets krav til sikkerhedsstil-
lelse, så kravene til sikkerhedsstillelse er de samme, som beskrevet i standardaftalen mellem 
netselskaberne og elleverandørerne. 
 
Helt konkret er der i standardaftalen beskrevet, at både Bisnode -, KOB - eller Experians ra-
tingsystem kan ligge til grund for en vurdering, om elselskabet skal stille sikkerhed. Green 
Power Denmark vil gerne opfordre til, at Energinet inddrager flere ratingbureauer 
 
Energinets bemærkninger 
Energinet samarbejder alene med Bisnode (Dun & Bradstreet), hvorfor det er disse, der er 
valgt. 

 
Specifikke bemærkninger, § 6 
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Der er afgivet følgende høringssvar 
Ad. F) Green Power Denmark noterer, at ”Indsendt inden for gældende frist” kan give anled-
ning til fortolkning, idet Erhvervsstyrelsen faktisk tillader en mindre forsinkelse i forhold til 
indsendelse af regnskaber, eftersom et regnskab kan godkendes frem til en given dato og 
indsendes ”uden ugrundet ophold” derefter. Det vil derfor være en strammere praksis end 
den Erhvervsstyrelsen praktiserer. 
 
Ad. H) Green Power Denmark vil gerne have præciseret, om ”revisionspåtegning om forbe-
hold (going concern etc.)” gælder alle typer forbehold – og alene forbehold? 
 
Green Power Denmark anbefaler, at Energinet præciserer overstående til ”revisorpåtegning 
med forbehold om fortsat drift (going concern)”. 
 
Rent lovteknisk bør eksemplet, indsat i parentes (going concern etc.) vedrørende forbehold 
fra revisor i årsrapporten, fjernes for at undgå tvivl om, at det omfatter øvrige revisorforbe-
hold. 
 
Ad. I) Rating: Her nævnes alene Bisnodes model. Jævnfør Green Power Denmarks generelle 
bemærkninger, så kan KOB eller Experian model med fordel også benyttes 
 
Energinets bemærkninger 
Ad F) Energinet justerer gerne til: "Indsendt inden for gældende frist uden ugrundet ophold". 
 
Ad H) Noteret - det vil blive justeret til som foreslået. 
 
Ad I) Energinet samarbejder alene med Bisnode (Dun & Bradstreet), hvorfor det er disse, der 
er valgt. 
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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 

 


