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1. Temininologi og definitioner 
 
1.1 Aftagepligtig produktion 
Elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeværker mindre end 5 MW samt 
vedvarende energi (vindmøller samt forskellige former for biomasse, biogas og 
solceller), som Energinet.dk har pligt til at aftage til lovbestemte priser. 
 

1.2 Aktørplan 
En aktørplan er den balanceansvarlige aktørs samling af handelsplaner 
(køb/salg af elektricitet i MWh pr. time), indsendt dagen før driftsdøgnet.  
 
1.3 Balanceansvar 
Ansvar for afvigelse mellem aktørplan og det faktiske forbrug/produktion på en 
række målepunkter. 
 
1.4 Balanceansvarlig aktør 
En aktør, der er godkendt af og har indgået aftale med Energinet.dk om vareta-
gelse af balanceansvar. 
 

1.5 Balancekraft 
Balancekraft er forskellen mellem aktørplan og faktisk driftstilstand. Udvekslin-
gen af balancekraft mellem aktører administreres af Energinet.dk (balanceaf-
regningen). 
 

1.6 Elleverandør 
En elleverandør køber sin strøm fra en balanceansvarlig aktør, Nord Pool Spot 
eller en anden elleverandør og sælger den videre til slutkunder. Hvis elleveran-
døren ikke selv er balanceansvarlig aktør, skal han have en aftale med en så-
dan. 
 
1.7 Forbrugsbalanceansvarlig aktør 
En balanceansvarlig aktør, der har balanceansvaret for forbrug, herunder net-
tab, samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel. 
 

1.8 Handelsbalanceansvarlig aktør 
En balanceansvarlig aktør, der udelukkende varetager balanceansvar i relation 
til fysisk elhandel (en trader). 
 
1.9 Korrektionsafregning 
Korrektionsafregning korrigerer afregningen mellem Energinet.dk og de balan-
ceansvarlige markedsaktører (balanceafregningen) som følge af eventuelle må-
lefejl og aggregeringsfejl. Korrektionsafregning sker for en måned af gangen tre 
måneder efter ordinær balanceafregning. 
 
1.10 Kreditramme 
Kreditrammen er et udtryk for aktørens forventede, maksimale udestående i 
balanceafregningen over for Energinet.dk ved normal afregningsfrekvens. 
 
1.11 Kreditforsikring 
En kreditforsikring er en forsikring, som virksomheder kan tegne i et forsik-
ringsselskab, og derigennem sikre tilgodehavender hos deres kunder.  Energi-
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net.dk har tegnet en kreditforsikring, som træder i kraft, hvis de balancean-
svarlige aktører ikke kan betale som følge af konkurser e.lign. 
 

1.12 Målepunkt 
Ethvert leveringssted ("aftag"), hvor kunden har mulighed for markedsadgang, 
defineres som et målepunkt. For en almindelig mindre kunde med en enkelt 
fysisk måler er målepunktet identisk med denne fysiske måler. 
 

1.13 Måleansvarlig 
Den måleansvarlige for et målepunkt er den netvirksomhed, i hvis område må-
lepunktet er placeret. 
 
1.14 Netvirksomhed 
Netvirksomheden driver elnettet og foretager alle målinger. Netvirksomheden 
indsender målinger af forbrug og produktion for hver enkelt balanceansvarlig 
aktør til Energinet.dk til brug for afregning af ubalancer. Netvirksomheden kan 
vælge at overdrage den praktiske måleopgave til en måleoperatør. 
 

1.15 Produktionsbalanceansvarlig aktør 
En balanceansvarlig aktør, der har balanceansvaret for produktion samt hertil 
relaterede aftaler om fysisk elhandel. 
 
1.16 Skabelonafregning 
Anvendes for alle målepunkter, hvor der ikke anvendes timeafregning. Det om-
fatter fx målepunkter, der aflæses årligt af kunden, eller hvor timeværdier 
hjemtages månedligt af netvirksomheden ved fjernaflæsning. 
 
1.17 Timeafregning 
Timeafregning anvendes for alle målepunkter, hvor netvirksomheden dagligt 
hjemtager, validerer og distribuerer timeværdier til afregningsformål 
 
 

2. Formål, anvendelsesområde og forvaltningsmæs-

sige bestemmelser 
Denne forskrift beskriver, hvorledes Energinet.dk har defineret vilkår for balan-
ceansvar.  
 
Forskriften henvender sig primært til dem, der allerede har, eller dem der øn-
sker at undertegne aftale med Energinet.dk som balanceansvarlig aktør. Endvi-
dere er forskriften af interesse for alle, der som udgangspunkt kan være balan-
ceansvarlige aktører - blandt andre forsyningspligtige virksomheder, netvirk-
somheder, elproduktionsselskaber og elhandelsselskaber.  
 
Forskriften har gyldighed inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. Lovbe-
kendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer. 
 
2.1 Hjemmel 
Forskriften er udstedt med hjemmel i §7, stk. 1, nr. 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 
1463 af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 
eltransmissionsnettet m.v. (Systemansvarsbekendtgørelsen). 
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2.2 Klage og sanktioner 
Klage 

Klager over forskriften kan indbringes for Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 
København V. 
 
Sanktioner 

Hvis den balanceansvarlige aktør væsentligt misligholder sine forpligtelser, fx 
ved manglende betaling/sikkerhedsstillelse, kan Energinet.dk straks fratage 
aktøren balanceansvaret ved at hæve den indgåede aftale. 
 

2.3 Ikrafttræden 
Nærværende forskrift træder i kraft 8. februar 2011 og afløser: 
 
- Forskrift C1: "Vilkår for balanceansvar", version 2 af december 2008. 
 
I tillæg til nærværende forskrift foreligger i bilag 1 "Aftale om balanceansvar", 
"Stamdata for balanceansvarlige aktører" (bilag 2), "Anmodning om skift af 
balanceansvar for produktionsanlæg" (bilag 3) samt "Anmodning om placering 
af balanceansvar for nye anlæg" (bilag 4). 
 
Yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson 
for forskrift C1, jf. Energinet.dk's hjemmeside www.energinet.dk, hvor også den 
til enhver tid gældende udgave af forskriften kan hentes. 
 
Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i elforsyningslovens § 76 
samt Systemansvarsbekendtgørelsens § 7. 
 
 

3. Generelt om balanceansvar 
Ved balanceansvar forstås, at man over for Energinet.dk er økonomisk ansvarlig 
og dermed afregnes for eventuelle ubalancer i produktion, forbrug og handel 
som defineret i Energinet.dk's forskrift C2. 
 
Balanceansvaret varetages af balanceansvarlige aktører, dvs. aktører, der har 
en uopsagt "Aftale om balanceansvar" med Energinet.dk. Disse aktører fremgår 
af Energinet.dk's hjemmeside www.energinet.dk. 
 
Til al produktion, forbrug og handel skal der være tilknyttet en balanceansvarlig 
aktør. I udgangspunktet er forbrugere, producenter og elhandlere selv balance-
ansvarlige for deres eget forbrug, produktion og elhandel. Aktører, der ikke selv 
varetager balanceansvaret, har pligt til at overdrage deres balanceansvar til en 
balanceansvarlig aktør. I praksis overdrager kunden normalt denne forpligtelse 
til sin elleverandør.  
 
Ændringer i balanceansvaret skal altid anmeldes. For produktionsanlæg sker 
anmeldelsen til Energinet.dk på et særligt skema, jf. bilag 3. Samme skema 
anvendes ved skift af "elleverandør". 
 
Anmodning om placering af balanceansvar for nye anlæg skal sendes til Energi-
net.dk på et særligt skema, jf. bilag 4. 
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For forbrug sker anmeldelsen af skift af såvel balanceansvarlig aktør som elle-
verandør til den lokale netvirksomhed1. 
 
 

4. Godkendelse af balanceansvarlig aktør 
For at kunne varetage balanceansvar skal aktøren indgå "Aftale om balancean-
svar" med Energinet.dk. Standardkontrakten er vedlagt i kopi som bilag 1.  
 
En aktør skal opfylde følgende krav for at blive godkendt som balanceansvarlig 
aktør: 
 

1. Aktøren skal være momsregistreret i Danmark eller i et andet EU-land. 
2. Aktøren skal - om nødvendigt - stille behørig sikkerhed for sine forplig-

telser, se afsnit 4.2. 
3. Aktøren skal have gennemført en af Energinet.dk godkendt test af sin 

kommunikation med Energinet.dk, jf. Energinet.dk's forskrift F. 
4. Aktøren skal oplyse nødvendige stamdata til Energinet.dk, jf. bilag 2. 

Den samme formular bruges desuden ved ændringer i stamdata. 
5. Aktøren skal have undertegnet "Aftale om balanceansvar", jf. bilag 1. 

 
Aktøren skal kun indgå én aftale om balanceansvar med Energinet.dk uanset 
om aktøren er engageret i flere forretningsområder (forbrug, produktion, han-
del) og flere prisområder (Vestdanmark (DK1) og/eller Østdanmark (DK2)). 
 
Før indgåelse af 'Aftale om balanceansvar' skal 'Stamdata for balanceansvarlige 
aktører', jf. bilag 2, fremsendes i udfyldt stand til Energinet.dk. På baggrund af 
disse oplysninger udarbejder Energinet.dk "Aftale om balanceansvar", som 
fremsendes til den balanceansvarlige aktørs underskrift. 
 
Aktøren må påregne, at der vil gå fem arbejdsdage fra ovenstående er på plads 
til den balanceansvarlige aktør kan begynde at handle. 
 

4.1 Gebyrer 
Balanceansvarlige aktører skal betale følgende gebyrer til Energinet.dk: 
 

1) Et månedligt gebyr, som p.t. udgør 1.500 DKK/måned (2011). 
2) Et gebyr pr. købt eller solgt balancekraft vedrørende forbrug og han-

del, som p.t. udgør 1 DKK/MWh (2011). 
3) Et gebyr på faktisk produktion, som p.t. udgør 0,33 DKK/MWh (2011). 
4) Et gebyr på faktisk forbrug, som p.t. udgør 0,77 DKK/MWh (2011). 
  

Med faktisk produktion/forbrug menes de målte eller estimerede værdier, der 
anvendes i balanceafregningen. De endelige gebyrer i pkt. 2)-4) opgøres såle-
des ved korrektionsafregningen tre måneder efter ordinær balanceafregning. 
 
Gebyrsatserne justeres årligt, og aktuelle værdier kan til enhver tid findes på 
Energinet.dk's hjemmeside www.energinet.dk.    
 

1 Dog skal regionale transmissionsvirksomheder, der håndterer nettabet i 50/60 kV-
nettet, anmelde skift af elleverandør og balanceansvarlig aktør til Energinet.dk. 
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4.2 Sikkerhedsstillelse 
Energinet.dk anvender som udgangspunkt kreditforsikringer - dvs. normalt vil 
aktøren ikke skulle stille sikkerhed over for Energinet.dk.  
 
Princippet ved forsikringsselskabets tildeling af kreditforsikring over for den 
enkelte aktør er beskrevet i afsnit 4.2.1. 
 
Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kredit-
ramme, vil Energinet.dk om nødvendigt anmode aktøren om at stille en anfor-
dringsgaranti, der modsvarer den manglende kreditramme, jf. afsnit 4.2.2. 
 
4.2.1 Kreditforsikring 
Det generelle princip for forsikringsselskabernes tildeling af kreditrammer til de 
enkelte aktører er en objektiv vurdering af aktørens kreditværdighed ud fra 
gennemsigtige og ikke diskriminerende principper.  
 
Vurderingen af aktørens kreditværdighed foretages ud fra et pointsystem, som 
er baseret på en analyse af følgende kriterier: 
 
1. Udviklingen i virksomhedens drift, 
2. Udviklingen i virksomhedens likviditet, 
3. Udvikling i virksomhedens soliditet, 
4. Virksomhedens koncernstruktur og kapitalforhold, 
5. Virksomhedens ejerkreds, 
6. Virksomhedens forretningsgrundlag, 
7. Betalingserfaringer med virksomheden, 
8. Udviklingen i virksomhedens hjemland. 
 
- Ad 1) Forholdet fokuserer på virksomhedens historiske og aktuelle evne til at 

generere positive resultater. 
 
- Ad 2) Forholdet fokuserer på virksomhedens finansielle beredskab, herunder 

om virksomheden genererer fornødent cashflow til at honorere sine fremtidi-
ge forpligtelser.  

 
- Ad 3) Forholdet fokuserer på finansieringen af virksomhedens aktiviteter, 

størrelsen af virksomhedens gearing og dermed ejernes egen eksponering.  
 
- Ad 4) Forholdet fokuserer på selskabsform, hæftelsesforhold samt øvrige 

selskaber i koncernen, herunder performance af datter- søster og modersel-
skaber. 

 
- Ad 5) Forholdet fokuserer på ejerens historik og tidligere ejerforhold. 
 
- Ad 6) Forholdet fokuserer på en analyse af aktørens fremtidige muligheder 

for at skabe/fastholde en sund forretning.  
 
- Ad 7) Forholdet fokuserer på erfaringer med virksomhedens evne til at indfri 

dets forpligtelser på det aftalte tidspunkt. 
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- Ad 8) Forholdet fokuserer på den samfundsmæssige udvikling i virksomhe-
dens hjemland, som kunne have indflydelse på ovenstående forhold, herun-
der bl.a. politiske og økonomiske forhold. 

 
Forsikringsselskabet tildeler de enkelte kriterier point fra 0-10, hvor 10 er 
bedst.  
 
- 0-31 point - ingen kreditforsikring 
- 32-55 point - delvis kreditforsikring 
- 56-80 point - fuld kreditforsikring 
 
Dog tildeles ingen kredit, hvis der på ét af de otte kriterier scores 2 eller derun-
der. 
 
Pointtildelingen foretages som udgangspunkt på baggrund af offentligt tilgæn-
geligt regnskabs- og informationsmateriale, men kan i særlige komplekse til-
fælde kræve, at forsikringsselskabet retter henvendelse til Energinet.dk med 
henblik på indhentning af yderligere oplysninger om aktøren. 
 
Den fastsatte kreditramme kan ændres med en måneds varsel, såfremt forsik-
ringsselskabet vurderer, at der er sket væsentlige forandringer i kreditvurderin-
gens kriterier, som ændrer aktørens kreditværdighed.  
 
I tilfælde af forsikringsselskabets afslag eller nedregulering af kreditrammen er 
forsikringsselskabet overfor Energinet.dk forpligtet til at udarbejde en doku-
menteret begrundelse for afslaget/nedreguleringen. 
 

Nye, balanceansvarlige aktører 

For nye balanceansvarlige aktører gælder særlige introduktionsvilkår. Såfremt 
aktøren har en Dun & Bradstreet (D&B) rating på mindst A (1A international), 
tildeler forsikringsselskabet den nye aktør en kreditramme på op til DKK 7,5 
mio., dog maksimalt den af D&B anbefalede maksimale kredit. 
 
Forsikringsselskabet kan tilbagekalde den tildelte kreditramme med en måneds 
varsel med baggrund i de generelle kredittildelingskriterier, beskrevet i afsnit 
4.2.1. 
 

4.2.2 Bestemmelse af kreditramme 
Kreditrammen er et udtryk for aktørens forventede, maksimale udestående 
overfor Energinet.dk ved normal afregningsfrekvens. Den samlede kreditramme 
for en balanceansvarlig aktør fastsættes som summen af kreditrammer forbun-
det med aktiviteter i de forskellige forretningsområder og prisområder.  
 
Bestemmelsen af kreditrammen for de forskellige forretningsområder og pris-
områder er gengivet herunder.  
 
Handelsbalanceansvarlige aktørers kreditramme er af Energinet.dk fastsat til 
DKK 2.000.000 dækkende aktiviteter i både DK1 og DK2.  
 
Forbrugsbalanceansvarlige aktørers kreditramme beregnes som 5 % af den 
forudgående måneds forbrug i DK1 og DK2 multipliceret med forward prisen for 
henholdsvis DK1 og DK2 for det indeværende år, som fastlagt af Nord Pool på 
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sidste handelsdag i november måned året forud, dog minimum DKK 2.000.000 
på landsbasis. 
 
Produktionsbalanceansvarlige aktørers kreditramme fastsættes af Energinet.dk 
ud fra nedenstående beregnede mængder i DK1 og DK2 multipliceret med for-
ward prisen for henholdsvis DK1 og DK2 for det indeværende år, som fastlagt af 
Nord Pool på sidste handelsdag i november måned året forud, dog minimum 
DKK 2.000.000 på landsbasis. 
  
- Centrale værker: 0,01 * månedsproduktion 
- Decentrale værker: 0,05 * månedsproduktion 
- Vindmøller: 0,2 * månedsproduktion 
 
Disse procentsatser er beregnet af Energinet.dk på baggrund af historiske tal 
for afvigelser mellem planlagt og målt produktion. 
 
Ovennævnte kreditrammer for produktion og forbrug er standardbeløb, som 
Energinet.dk kan ændre, såfremt de i en længere periode ikke er tilstrækkelige 
til at dække aktørens udestående hos Energinet.dk ved normal afregningsfre-
kvens. I denne situation anvendes i første omgang hurtigere - evt. daglig - af-
regning, jf. Energinet.dk's forskrift C2. 
 
Ved opsigelse af "Aftale om balanceansvar" frigives eventuel sikkerhedsstillelse. 
Frigivelse sker senest tre måneder efter opsigelse, jf. tidsfristen for korrektions-
afregning i Energinet.dk's forskrift D1. 
 
 

5. Balanceansvar for produktion 
Til enhver elproduktion skal der være tilknyttet en balanceansvarlig aktør for 
produktion - en produktionsbalanceansvarlig aktør (PBA). 
 
Producenter af elektricitet er som udgangspunkt selv balanceansvarlige for pro-
duktion på egne værker og har pligt til at placere balanceansvaret hos en PBA, 
hvis de ikke selv ønsker at varetage balanceansvaret. I praksis overdrager min-
dre producenter normalt denne forpligtelse til deres "elleverandør" (køber af 
produktionen). 
 
For aftagepligtig produktion er Energinet.dk altid såvel "elleverandør" som PBA. 
 
Produktion opgøres pr. målepunkt som nærmere beskrevet i Energinet.dk's 
forskrift D1. Der må kun være én balanceansvarlig aktør pr. målepunkt.   
 
For nettoafregnede egenproducenter gælder i visse tilfælde særlige regler. Dis-
se regler er nærmere omtalt i Energinet.dk's "Retningslinjer for nettoafregning 
af egenproducenter".   
 
 

6. Balanceansvar for forbrug 
Til ethvert forbrug, herunder også nettab, skal der være tilknyttet en balance-
ansvarlig aktør for forbrug - en forbrugsbalanceansvarlig aktør (FBA). 
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Forbrug opgøres pr. målepunkt som nærmere beskrevet i Energinet.dk's for-
skrift D1. Beregning af nettab, definition af målepunkt samt regler vedrørende 
skabelonafregning m.v. er beskrevet i Energinet.dk's forskrift H2. 
 
6.1 Slutkunder 
Slutkunder er i udgangspunktet balanceansvarlige for eget forbrug og har pligt 
til at placere balanceansvaret hos en balanceansvarlig aktør. I praksis overdra-
ger kunden denne forpligtelse til sin elleverandør, og det er således elleveran-
dørens ansvar at sikre, at balanceansvaret for kundens målepunkter er placeret 
hos en balanceansvarlig aktør.  
 
Slutkunder er specificeret ved et målepunkt. Til hver målepunkt skal der være 
tilknyttet én og kun én FBA. 
 
Inden for hvert netområde må en leverandør kun anvende én og samme balan-
ceansvarlige for alle sine målepunkter, hvad enten de er timemålte eller ej.  
 
Definitioner og beskrivelser af skabelonafregning samt residualforbrug og an-
delskvotienter er gengivet i Energinet.dk's forskrift H2. 
 
6.2 Net- og transmissionsvirksomheder 
Virksomhederne er som udgangspunkt balanceansvarlige for nettabet i eget 
net, medmindre det er stillet til rådighed for andre. 
 
Balanceansvar for nettab i et givet netområde må ikke fordeles på flere balan-
ceansvarlige. 
 
 

7. Balanceansvar for handel 
Hvis en aktør ikke ønsker at være balanceansvarlig for forbrug eller produktion, 
men alligevel ønsker at handle med el (som trader) og ønsker at være balance-
ansvarlig direkte over for Energinet.dk, er det muligt at blive godkendt som 
balanceansvarlig aktør for handel - handelsbalanceansvarlig aktør (HBA). 
 
Handelsbalanceansvarlige aktører er balanceansvarlige for egne handler med 
øvrige aktører. 
 
Balanceansvarlige aktører for produktion og/eller forbrug kan også handle fysisk 
med el ud over den handel, der direkte kan henføres til aktørens forbrug eller 
produktion. Aktørerne er selv balanceansvarlige for den handel. 
 
 

8. Skift af balanceansvar 
Balanceansvar kan overdrages til andre balanceansvarlige aktører, idet de 
ovennævnte begrænsninger på opdeling af balanceansvaret skal overholdes. 
 
8.1 Skift af produktionsbalanceansvar  
En anlægsejer kan efter eget ønske vælge at skifte balanceansvarlig. 
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8.1.1 Fremgangsmåde for skift af produktionsbalanceansvar for eksiste-
rende anlæg 

Skriftlig anmodning om skift af balanceansvar skal ske med mindst en måneds 
varsel og er med virkning fra den 1. i en måned. 
 
For ejere af decentrale anlæg, der skifter til markedsvilkår, gælder dog, at skift 
af balanceansvar kun kan ske med virkning fra den 1. i et kvartal. 
 
Den skriftlige anmodning sendes til Energinet.dk, der senest 5. arbejdsdag efter 
modtagelsen giver en skriftlig godkendelse eller afvisning. Ved afvisninger føl-
ger en begrundelse. 
 
Standardformular til anmodning om skift af balanceansvar er gengivet i bilag 3. 
 
8.1.2 Placering af produktionsbalanceansvar for nye anlæg 
Placering af balanceansvar (hos en balanceansvarlig aktør for produktion) for 
helt nye anlæg kan gennemføres til en vilkårlig dato i måneden. Det gælder 
dog, at anmodningen skal være Energinet.dk i hænde senest 5 arbejdsdage før 
ønsket ikrafttræden. 
 
Standardformularen "Anmodning om placering af balanceansvar for nye anlæg" 
er gengivet i bilag 4. 
 

8.2 Skift af forbrugsbalanceansvar 
Skift af forbrugsbalanceansvar og elleverandør for en slutkunde skal anmeldes 
til den lokale netvirksomhed efter de regler, der er angivet i den til enhver tid 
gældende version af Energinet.dk's forskrift H1. 
 
For så vidt angår regionale transmissionsvirksomheder, der håndterer nettabet i 
50/60 kV-nettet, skal skift af elleverandør og balanceansvarlig aktør dog an-
meldes til Energinet.dk. 
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Bilag 1 - Aftale om balanceansvar 

Kontrakt 
 

Energinet.dk 

Tonne Kjærsvej 65 
DK-7000 Fredericia 
 
(i det følgende kaldet "Energinet.dk") 
 
og 
 
«Aftalefirma__langt_navn» 

«Aktør_adresse_1» 
«Aktør_adresse_2» 
«Postnr»  «By» 
 
(i det følgende kaldet "aktøren") 
 
 
har indgået følgende: 
 
 

Aftale om balanceansvar  
 
 
Idet: 
  
� Energinet.dk som landsdækkende systemansvarlig virksomhed har ansvaret 

for at sikre elmarkedets funktion i hele Danmark, 
� det danske elmarked består af to geografisk adskilte delmarkeder, Vest-

danmark (herefter DK1) og Østdanmark (herefter DK2), 
� denne aftale dækker begge delmarkeder, 
� ansvaret for områdets balance er delt ud på et antal balanceansvarlige ak-

tører, som hver for sig er økonomisk forpligtet til at være i balance, 
� et målepunkt er mindste enhed i et balanceansvar, 
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� der til hvert målepunkt (produktion/forbrug) skal være tilknyttet én og kun 
én balanceansvarlig aktør, 

� der ikke kan indgås aftaler om fysisk ellevering, uden at der er tilknyttet en 
balanceansvarlig aktør, 

� Energinet.dk har vurderet, at aktøren opfylder kravene for at kunne vareta-
ge økonomisk balanceansvar over for Energinet.dk, 

 
er der indgået følgende aftale om varetagelse af balanceansvar: 
 
 

1. Område 
Aktøren er balanceansvarlig for (sæt ét eller flere kryds):  
 
 DK1 DK2 

Produktion   
Forbrug   

Handel   

 
 

2. Aktørens opgaver 
Aktøren skal forud for et driftsdøgn indsende en bindende aktørplan til Energi-
net.dk.  
 
Produktionsbalanceansvarlige aktører skal endvidere fremsende køreplaner til 
Energinet.dk. Disse køreplaner skal løbende opdateres før og under driftsdøg-
net. 
 

3. Energinet.dk's opgaver 
Efter driftsdøgnet opgør og afregner Energinet.dk ubalancen på produktion og 
forbrug/handel efter reglerne i Energinet.dk's forskrift C2. 
 
Specielt for produktionsbalanceansvarlige udmelder Energinet.dk eventuelle 
grænser for specifikke produktionsenheders indfødninger i bestemte stationer 
(knudepunkter). 
 

4. Betaling  
Fakturering og kreditering af balancekraft og gebyrer sker for én kalendermå-
ned ad gangen.  
 
Et forfaldent beløb skal med valør være indsat på Energinet.dk's konto den 25. i 
måneden. Er denne dato ikke en bankdag, forfalder betalingen den førstkom-
mende bankdag. 
 
Energinet.dk udbetaler den 25. i måneden efter den aktuelle afregningsmåned 
er slut. Er denne dato ikke en bankdag, sker udbetalingen den førstkommende 
bankdag. 
 
 



 Bilag 1 

   15/23 

Energinet.dk forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at overgå til hyppigere fak-
turering, herunder daglig afregning. 
 

5. Sikkerhedsstillelse 
Energinet.dk anvender som udgangspunkt kreditforsikringer - dvs. normalt vil 
aktøren ikke skulle stille sikkerhed over for Energinet.dk.  
 

Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kredit-
ramme er aktøren imidlertid forpligtet til at stille sikkerhed i henhold til de reg-
ler, der fremgår af forskrift C1 "Vilkår for balanceansvar", afsnit 4.2. Sikker-
hedsstillelsen stilles på anfordringsvilkår i form af en betryggende bankgaranti 
eller anden tilsvarende sikkerhed.  
 
Energinet.dk kan med et skriftligt varsel på 14 dage kræve sikkerhedsstillelsen 
ændret. 
 
Ved opsigelse af aftale om balanceansvar frigives sikkerhedsstillelsen. Frigivelse 
sker senest tre måneder efter opsigelse. 
 

6. Overdragelse 
Aktøren kan hverken helt eller delvist overdrage sine rettigheder eller forpligtel-
ser i henhold til nærværende kontrakt uden Energinet.dk's skriftlige samtykke.  
 

7. Øvrige aftaler og retningslinjer 
Energinet.dk's til enhver tid gældende retningslinjer og forskrifter indgår som 
en integreret del af nærværende aftale.  
 
Energinet.dk forbeholder sig ret til ensidigt at foretage tilretninger i disse ret-
ningslinjer og forskrifter. Energinet.dk vil med rimelig frist sende væsentlige 
ændringer i retningslinjer og forskrifter i høring hos de balanceansvarlige aktø-
rer. 
 
De af aktøren udleverede oplysninger er omfattet af fortrolighed, såfremt de 
anses for at være kommercielt fortrolige. 
 
For de nærmere regler for aktørens kommunikation med Energinet.dk i forbin-
delse med fremsendelse af aktørplaner m.v. henvises til Energinet.dk's til en-
hver tid gældende forskrifter. 
 
Ved ikrafttræden af nærværende aftale vil aktørens navn blive påført listen over 
balanceansvarlige aktører på Energinet.dk's hjemmeside. 
 

8. Ansvar 
Energinet.dk har intet ansvar for aktørens eventuelle økonomiske tab i tilfælde 
af, at Energinet.dk dagen før driftsdøgnet ændrer den af aktøren fremsendte 
aktørplan, fordi denne er fejlagtig eller mangelfuld, eller anvender egne skøn, 
når aktøren undlader at fremsende sin aktørplan rettidigt. 
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Energinet.dk er ligeledes ikke ansvarlig, hvis der har været anvendt nødproce-
durer i tilfælde af sammenbrud i kommunikationen mellem Energinet.dk og 
aktøren, og dette ikke skyldes fejl hos Energinet.dk. 
 
Energinet.dk har intet ansvar for aktørens eventuelle økonomiske tab i tilfælde 
af, at de måleansvarlige fremsender ufuldstændige eller fejlagtige målinger og 
undlader at rette disse inden for gældende tidsfrister, eller hvis Energinet.dk 
anvender eget skøn i tilfælde af, at de måleansvarlige helt eller delvist undlader 
at fremsende de nødvendige målinger. 
 

9. Misligholdelse 
Ved væsentlig misligholdelse, f.eks. ved manglende betaling/sikkerhedsstillelse, 
kan Energinet.dk straks fratage aktøren balanceansvaret ved at hæve nærvæ-
rende aftale. Balanceansvaret varetages, indtil en acceptabel løsning er fundet, 
af Energinet.dk eller en af Energinet.dk udpeget balanceansvarlig aktør. 
  
Energinet.dk vil i tilfælde af aktørens likvidation, moratorium, betalingsstands-
ning, konkurs eller anden insolvensbehandling straks kunne hæve nærværende 
aftale. 
 

10. Opsigelse 
Aktøren kan ved skriftlig meddelelse til Energinet.dk opsige nærværende aftale 
med to måneders varsel til udgangen af en måned. Aktøren skal i samme for-
bindelse orientere de aktører, som vedkommende er balanceansvarlig for, om 
opsigelsen og dens konsekvenser. Balanceansvaret overgår til Energinet.dk eller 
til en af Energinet.dk udpeget balanceansvarlig aktør, såfremt det ikke, senest 
en måned før opsigelsen træder i kraft, er placeret hos en balanceansvarlig 
aktør. 
 
Energinet.dk kan ved skriftlig meddelelse til aktøren opsige nærværende aftale 
med to måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være be-
grundet i lovgivning eller i væsentlig ændring af strukturen for handel på det 
danske elmarked. Aktøren skal på samme vis som beskrevet ovenfor orientere 
om opsigelsen og dens konsekvenser, ligesom balanceansvaret placeres hos 
Energinet.dk eller hos en af Energinet.dk udpeget balanceansvarlig aktør. 
 

11. Tvister 
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, og som par-
terne ikke ved fælles forhandling kan løse, skal først søges løst ved mediation 
mellem parterne. Mediationen skal ske i henhold til de til enhver tid gældende 
regler for mediation under Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration).  
 
Kan tvisten ikke løses efter ovennævnte procedure, og har Energitilsynet eller 
Energistyrelsen ikke kompetence til at afgøre tvisten, afgøres tvisten efter Reg-
ler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). 
Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes 
af Instituttet. Hvis en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller mod-
taget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, 
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udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte reg-
ler. 
 
Udgør sagens genstand mindre end kr. 500.000, består voldgiften dog kun af ét 
medlem udpeget af Voldgiftsnævnet. 
 
Voldgiftsretten skal i sine kendelser tage stilling til fordeling af sagsomkostnin-
gerne, herunder omkostninger til parternes advokater. 
 
Voldgiftsafgørelsen er bindende og endelig for parterne. 
 
 
Nærværende aftale er udfærdiget i to originale eksemplarer til henholdsvis ak-
tøren og Energinet.dk. 
 
 
Sted: 
 

  Sted:  

Dato:   Dato:  
   

Energinet.dk 
Søren Dupont Kristensen, 
Markedsdirektør, El  

 «Aftalefirma__langt_navn» 
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Bilag 2 - Stamdata for balanceansvarlige aktører 
 
Nedenstående skema skal sendes i udfyldt stand til: Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia. 
 
Virksomhedsoplysninger 
Navn:       
Adresse:       
Postnr.:       By:       
Land:       
Tlf.:         
Kontaktperson1:       E-mail:       
Servicemeddelelser til den balanceansvarlige aktør vedrørende planer2:  
E-mail:       SMS:        
GLN-lokationsnummer:       

Kortnavn (Energinet.dk's område):  

Økonomiske forhold 
Kontaktperson, økonomi:       E-mail:       
VAT-(CVR-) no.3:       Debitor nr.:                                                               
Bankforbindelse:       BIC-(Swift-) kode:       
Registrerings- og kontonummer for overførsler fra Energinet.dk:       -       
IBAN-nr. for overførsler fra Energinet.dk:       
Afregningsadresse:       
Tysk handelspartner 
GLN-lokationsnummer:  
Energinet.dk-kortnavn for tysk partner: 
EIC-kode for tysk partner:       
De skraverede felter udfyldes af Energinet.dk 
 
1 Denne person skal være hovedkontaktpersonen. Flere brugere kan angives, angiv ven-
ligst de nødvendige oplysninger - f.eks. brugernavne, e-mails og telefonnumre - i ske-
maet nedenfor.  

2 Denne e-mail adresse anvendes til elektroniske kvitteringer og balancekontrolrapporter, 
der udsendes dagligt. Energinet.dk anbefaler stærkt, at der opsættes en intern distribu-
tionsliste - dvs. én e-mail-adresse, hvorfra informationen distribueres internt til relevan-
te personer i selskabet. 

3 For virksomheder hjemmehørende i EU anvendes det lokale VAT-nummer. For andre 
virksomheder må der træffes særskilt aftale. 

 
Aktøren er balanceansvarlig for (sæt ét eller flere kryds):  
 
 DK1 DK2 

Produktion   
Forbrug   

Handel   

 
Oplys forventet startdato:       
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Brugere af Selvbetjeningsportalen: 

Bruger Brugernavn 
(max 10 karakterer) 

E-mail Tlf. 

                        
                        
                        
                        

 
 
Eventuel bruger af Preproduktion ("øvebane" til Selvbetjeningsportalen): 

Bruger Brugernavn 
(max 10 karakterer) 

E-mail Tlf. 

                        
N.B.: Man kan kun oprette én bruger i Preproduktion.
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Bilag 3 - Standardformular - skift af balanceansvar for produktionsanlæg 
Anmodning om skift af balanceansvar for produktionsanlæg 

Formularen er obligatorisk ved skift af balanceansvar samt ved skift af leverandør (køber af produktion) for eksisterende produktions-
anlæg og sendes i udfyldt stand til Energinet.dk. 

Se bagsiden af denne formular for de nærmere betingelser vedrørende skift af balanceansvar. 

   

Til:  Fra: 
Energinet.dk 
Att.: Afregningskontoret 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 

       

  Leverandørens navn og adresse (evt. stempel) 

        

  Anlægs/værksejerens navn og adresse (evt. stempel) 

Ikrafttrædelsestidspunkt for skift af balanceansvar: 01/      
 Dag/Måned/År 
  

Anlæggets/værkets GSRN-nummer og ejerens CVR/CPR-nr:  
GSRN-nummer:       CVR/CPR-nr.:       
   

Balanceansvarlig aktør:  
Nuværende:       GLN-nummer:       

Fremtidig:       GLN-nummer:       

E-mail adresse til modtagelse af aggregerede tidsserier (Ediel):  
   

Nuværende leverandør: 

Navn:       GLN-nummer:       
    

Fremtidig leverandør:    
Navn:       Kontaktperson:       

Modtager af data (navn):       GLN-nummer:       
E-mail-adresse til modtagelse af individuelle tidsserier (Ediel):       
    

Ja:       
  

Anlægs/værksejeren giver hermed leverandøren ret til på ethvert tidspunkt og uden yderligere 
accept fra anlægs/værksejeren at skifte balanceansvarlig aktør på vegne af anlægs/værksejeren: 

Nej:       
    

Undertegnede erklærer, at ovenstående oplysninger er korrekte og at have læst og accepteret betingelserne på bag-
siden af anmodningen. Undertegnede accepterer endvidere, at målinger til afregningsformål kan videregives til rele-
vante parter. 
     

Underskrifter:     
Dato:        Dato:        Dato:       

     

Anlægs/værksejers underskrift  Fremtidig leverandørs underskrift  Fremtidig balanceansvarlig aktørs 
underskrift 

   
Udfyldes af Energinet.dk: 

 Dato Initialer    

Indgået:   Skiftet træder i kraft pr.: 01/ 

Kvittering sendt:    Dag/Måned/år 

Årsag til afvisning:    

Tidsserie-ID:    

   Dato Energinet.dk's underskrift (evt. stempel) 
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Betingelser for skift af balanceansvar 
 
Denne formular er obligatorisk ved anmodning om 
skift af balanceansvar samt ved skift af leverandør 
(køber af produktionen) for eksisterende produkti-
onsanlæg.   
 
Skift af balanceansvar kan alene ske til den 1. i en 
måned. Anmodningen skal være Energinet.dk i 
hænde i form af denne formular inden den 1. i 
måneden forud for den ønskede dato for skiftet. 
Sker anmodningen for sent, udsætter Energinet.dk 
skiftet til det efterfølgende månedsskift. For decen-
trale værker gælder dog, at skift fra aftagepligt til 
markedsvilkår kun kan ske til den 1. i et kvartal. 
 
Hvis anmodningen gælder for et produktionsanlæg i 
en klynge/park med én fælles afregningsmåling, og 
der ikke samtidig foreligger anmodninger om skift af 
balanceansvar til samme balanceansvarlige aktør for 
de øvrige anlæg i klyngen/parken, vil anmodningen 
blive afvist med henvisning til mangelfuldt måle-
grundlag. 
 
Energinet.dk behandler anmodningen om skift af 
balanceansvar ud fra de data, der foreligger om 
anlægget på det tidspunkt, hvor anmodningen 
sendes. Hvis anlægget har status af aftagepligtig 
produktion på det pågældende tidspunkt, eksempel-
vis hvis anlægget ikke har opbrugt alle fuldlasttimer 
(gælder vindmøller), er der to muligheder for be-
handling: 
1) Hvis der samtidig foreligger en underskreven 

formular "Anmodning om fravalg af pristillæg 
og godtgørelse til produktionsanlæg", behand-
ler Energinet.dk anmodningen på normal vis, 
idet anlæggets prioriterede status samtidig 
bortfalder. 

2) Hvis der ikke foreligger en anmodning om 
fravalg af pristillæg, sender Energinet.dk et 
brev til anlægsejeren og den fremtidige leve-
randør med besked om, at skiftet af balance-
ansvar ikke kan gennemføres på nuværende 
tidspunkt, idet anlægget har status som afta-
gepligtig produktion.  
Energinet.dk opbevarer herefter formularen og 
gennemfører skiftet, når betingelserne er op-
fyldte. Hvis betingelserne opfyldes inden den 
15. i en given måned, gennemfører Energi-
net.dk skiftet til den førstkommende 1. i en 
måned. Hvis betingelserne derimod opfyldes 
efter den 15. i en given måned, gennemfører 
Energinet.dk skiftet til den 1. i den efterfølgen-
de måned.  

På formularen kan anlægs/værksejeren give tilladel-
se til, at leverandøren på ethvert tidspunkt kan 
skifte balanceansvarlig aktør på vegne af an-
lægs/værksejeren. I tilfælde af at leverandøren 
ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal leve-
randøren fremsende et brev til Energinet.dk og 
vedlægge kopi af standardformularer for de anlæg, 
som skiftet vedrører. Et sådant leverandørskift skal 
også meddeles Energinet.dk med én måneds varsel 
til den 1. i en måned. 
 
Senest 5. arbejdsdag efter anmodningen om skift af 
balanceansvar er modtaget, vil Energinet.dk kvittere 
for modtagelsen over for anlægs/værksejeren, den 
nuværende og den fremtidige leverandør. Ved 
arbejdsdage forstås mandag til fredag – bortset fra 
helligdage. Energinet.dk orienterer endvidere de 
netvirksomheder, som berøres af skiftet af balance-
ansvar, for at de kan forberede dataleverancer til de 
modtagere, som er angivet på formularen.  
 
Den fremtidige leverandør er forpligtet til at medde-
le Energinet.dk, hvis aftaleforholdet ophører, og 
dette samtidig medfører, at den pågældende an-
lægs/værksejer står uden aftale om balanceansvar. 
Meddelelsen skal være Energinet.dk i hænde, senest 
en måned før aftalen med anlægs/værksejeren 
ophører.  
 
Transport af strømmen sker i henhold til gældende 
netbenyttelsesaftale, som kan rekvireres fra den 
lokale netvirksomhed. 

Vejledning til udfyldning af formular 
-  
- Alle felter skal udfyldes.  

 
For vindmøller udfyldes en formular pr. anlæg (med 
anlæggets GSRN-nummer). I tilfælde af, at der står 
flere produktionsanlæg i en klynge/park, skal der 
stadig udfyldes én formular pr. anlæg. For decentral 
kraftvarme udfyldes en formular pr. værk (med 
værkets GSRN-nummer). Det er som udgangspunkt 
leverandørens/anlægsejerens opgave at påføre 
GSRN-nummeret. Hvis leverandøren/anlægsejeren 
ikke er bekendt med GSRN-nummeret, kan leveran-
døren/anlægsejeren rette henvendelse til den lokale 
netvirksomhed, hvor anlægget er tilsluttet. Hvis 
GSRN-nummeret ikke er anført på formularen, kan 
anlægget ikke identificeres, og anmodningen om 
skift af balanceansvar og leverandør vil blive afvist 
med henvisning til mangelfuldt datagrundlag. 
 
For enkeltmandsejede anlæg anføres endvidere 
ejerens CPR-nummer. For fællesejede anlæg anfø-
res CVR-nummeret, og meddelelsen underskrives af 
den tegningsberrettigede person.  
 
Kombinationen af CPR/CVR-nummer og GSRN-
nummer muliggør en entydig identifikation af an-
lægget. Hvis de to numre ikke stemmer overens 
med oplysningerne i Energinet.dk's stamdataregi-
ster, vil Energinet.dk umiddelbart søge forholdet 
opklaret hos leverandøren/anlægsejeren. 
 
Undertiden vil den "Fremtidige balanceansvarlig 
aktør" være identisk med "Fremtidig leverandør" og 
"Modtager af data". I disse tilfælde udfyldes de 
pågældende rubrikker i formularen med samme 
navn, adresse osv.1 
 
Formularen kan hentes fra www.energinet.dk. 
 
 

Årsag til afvisning 

Ved en afvisning returnerer Energinet.dk formularen til 
anlægsejer/leverandør med en af følgende koder, som er 
anført i rubrikken "Årsag til afvisning": 

Kode Årsag 
GSRN GSRN-nummeret er ikke anført. 
Stamdata Det er ikke lykkedes at identificere anlæg-

get ud fra de oplyste data (GSRN- og 
CPR/CVR-nummer). 

Fællesmåling Anlægget står i en klynge/park med fæl-
lesmåling, og øvrige anlæg i klyngen/par-
ken er ikke omfattet. 

Husstand Anlægget har til stadighed status af afta-
gepligtig produktion. Gælder f.eks. hus-
standsmøller ≤ 25 kW idriftsat før 1. janu-
ar 2003. I disse tilfælde opbevarer Energi-
net.dk ikke formularen, men returnerer 
den til anlægsejer/leverandør. 

Annulleret Anlægsejer/leverandør trækker selv an-
modningen tilbage. 

Underskrift Underskrifter på formularen mangler. 

 

 

 

1 Hvis anlægget ved fremsendelse af formularen 

har status af aftagepligtig produktion, anføres 
Energinet.dk som nuværende balanceansvarlig 
aktør (GLN-nummer: 5790000432752) og den 
lokale netvirksomhed som nuværende leveran-
dør (GLN-nummer ikke påkrævet). Hvis anlæg-
get ved fremsendelse af formularen ikke har 
status af aftagepligtig produktion, men balance-
ansvaret varetages af Energinet.dk i medfør af 
lovgivningen, anføres Energinet.dk som både 
balanceansvarlig aktør og leverandør (GLN-
nummer: 5790001088057).  
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Bilag 4 - Standardformular - placering af balanceansvar for nye anlæg 
Anmodning om placering af balanceansvar for nye anlæg 

Formularen er obligatorisk ved placering af balanceansvar for nye anlæg og sendes i udfyldt stand til Energinet.dk.  
Se bagsiden af denne formular for de nærmere betingelser vedrørende placering af balanceansvar. 

   
Til:  Fra: 
Energinet.dk 
Att.: Afregningskontoret 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 

       

  Leverandørens navn og adresse (evt. stempel) 

        

  Anlægs/værksejerens navn og adresse (evt. stempel) 

Anlæggets/værkets idriftsættelsesdato:       

 Dag/Måned/År 

  
Anlæggets/værkets GSRN-nummer og ejerens CVR/CPR-nr:  
GSRN-nummer:       CVR/CPR-nr.:       

   
Balanceansvarlig aktør:  
Navn:       GLN-nummer:       

E-mail adresse til modtagelse af aggregerede tidsserier (Ediel):  

   
    
Leverandør:    

Navn:       Kontaktperson:       
Modtager af data (navn):       GLN-nummer:       

E-mail-adresse til modtagelse af individuelle tidsserier (Ediel):       

    
Ja:       

  

Anlægs/værksejeren giver hermed leverandøren ret til på ethvert tidspunkt og uden yderligere 
accept fra anlægs/værksejeren at skifte balanceansvarlig aktør på vegne af an-
lægs/værksejeren: Nej:       
    
Undertegnede erklærer, at ovenstående oplysninger er korrekte og at have læst og accepteret betingelserne på bag-
siden af anmodningen. Undertegnede accepterer endvidere, at målinger til afregningsformål kan videregives til rele-
vante parter. 
     
Underskrifter:     
Dato:        Dato:        Dato:       
     

Anlægs/værksejers underskrift  Leverandørs underskrift  Balanceansvarlige aktørs under-
skrift 

   
Udfyldes af Energinet.dk: 

 Dato Initialer    

Indgået:   Balanceansvar træder i kraft pr.: 01/ 
Kvittering sendt:    Dag/Måned/år 
Årsag til afvisning:    
Tidsserie-ID:    
   Dato Energinet.dk's underskrift (evt. stempel) 
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Betingelser for placering af balanceansvar 
 
Denne formular er obligatorisk ved anmod-
ning om placering af balanceansvar for nye 
produktionsanlæg.  
 
Placering af balanceansvar for nye anlæg 
kan gennemføres til en vilkårlig dato i måne-
den. Anmodningen skal dog være Energi-
net.dk i hænde fem arbejdsdage før ønsket 
ikrafttræden. 
 
Hvis anmodningen gælder for et produkti-
onsanlæg i en klynge/park med én fælles 
afregningsmåling, og der ikke samtidig fore-
ligger anmodninger om skift af balancean-
svar til samme balanceansvarlige aktør for 
de øvrige anlæg i klyngen/parken, vil an-
modningen blive afvist med henvisning til 
mangelfuldt målegrundlag. 
 
På formularen kan anlægs/værksejeren give 
tilladelse til, at leverandøren på ethvert tids-
punkt kan skifte balanceansvarlig aktør på 
vegne af anlægs/værksejeren. I tilfælde af at 
leverandøren ønsker at benytte sig af denne 
mulighed, skal leverandøren fremsende et 
brev til Energinet.dk og vedlægge kopi af 
standardformularer for de anlæg, som skiftet 
vedrører. Et sådant leverandørskift skal 
meddeles Energinet.dk med én måneds var-
sel til den 1. i en måned. 
 
Transport af strømmen sker i henhold til 
gældende netbenyttelsesaftale, som kan 
rekvireres fra den lokale netvirksomhed. 

Vejledning til udfyldning af formular 
-  
- Alle felter skal udfyldes.  

 
For vindmøller udfyldes en formular pr. an-
læg (med anlæggets GSRN-nummer). I til-
fælde af, at der står flere produktionsanlæg i 
en klynge/park, skal der stadig udfyldes én 
formular pr. anlæg. For decentral kraftvarme 
udfyldes en formular pr. værk (med værkets 
GSRN-nummer). Det er som udgangspunkt 
leverandørens/anlægsejerens opgave at 
påføre GSRN-nummeret. Hvis leverandø-
ren/anlægsejeren ikke er bekendt med 
GSRN-nummeret, kan leverandøren/anlægs-
ejeren rette henvendelse til den lokale 
netvirksomhed, hvor anlægget er tilsluttet. 
Hvis GSRN-nummeret ikke er anført på for-
mularen, kan anlægget ikke identificeres.  
 
For enkeltmandsejede anlæg anføres endvi-
dere ejerens CPR-nummer. For fællesejede 
anlæg anføres CVR-nummeret, og meddelel-
sen underskrives af den tegningsberrettigede 
person.  
 
Kombinationen af CPR/CVR-nummer og 
GSRN-nummer muliggør en entydig identifi-
kation af anlægget. Hvis de to numre ikke 
stemmer overens med oplysningerne i Ener-
ginet.dk's stamdataregister, vil Energinet.dk 
umiddelbart søge forholdet opklaret hos 
leverandøren/anlægsejeren. 
 
Undertiden vil "balanceansvarlig aktør" være 
identisk med "leverandør" og "Modtager af 
data". I disse tilfælde udfyldes de pågælden-
de rubrikker i formularen med samme navn, 
adresse osv.1 
 
 
Formularen kan hentes fra www.energinet.dk. 
 
 
Årsag til afvisning   

Ved en afvisning returnerer Energinet.dk formularen til 
anlægsejer/leverandør med en af følgende koder, som er 
anført i rubrikken "Årsag til afvisning": 
 
Kode Årsag 
GSRN GSRN-nummeret er ikke anført. 
Stamdata Det er ikke lykkedes at identificere anlæg-

get ud fra de oplyste data (GSRN- og 
CPR/CVR-nummer). 

Fællesmåling Anlægget står i en klynge/park med fælles-
måling, og øvrige anlæg i klyngen/parken er 
ikke omfattet. 

Annulleret Anlægsejer/leverandør trækker selv an-
modningen tilbage. 

Underskrift Underskrifter på formularen mangler. 
 
 

1 Hvis anlægget ved fremsendelse af formularen 

har status af aftagepligtig produktion, anføres 
Energinet.dk som nuværende balanceansvarlig 
markedsaktør (GLN-nummer: 5790000432752) 
og den lokale netvirksomhed som nuværende 
leverandør (GLN-nummer ikke påkrævet). Hvis 
anlægget ved fremsendelse af formularen ikke 
har status af aftagepligtig produktion, men ba-
lanceansvaret varetages af Energinet.dk i med-
før af lovgivningen, anføres Energinet.dk som 
både balanceansvarlig aktør og leverandør 
(GLN-nummer: 5790001088057).  


