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Høringssvar til ændring af elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet og 

sikkerhedsstillelse 
 

 

Green Power Denmark takker for muligheden for at afgive bemærkninger til overnævnte ændring af 

elleverandørers betaling af ydelse fra Energinet og sikkerhedsstillelse og fremsender hermed høringssvar.  
 

Overordnet er Green Power Denmark positive over for de ændringer, som Energinet præsenterer i 

høringsbrevet. Dog har Green Power Denmark nogle få bemærkninger til de foreslåede ændringer.  

 

Generelle bemærkninger  

I standardaftalens kapitel 17 mellem netselskaberne og elleverandørerne er sikkerhedsstillelse 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 beskrevet i 

standardaftalen. Det ville her være oplagt at ensrette Energinets krav til sikkerhedsstillelse, 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 ratingsystem kan 

ligge til grund for en vurdering, om elselskabet skal stille sikkerhed. Green Power Denmark vil gerne opfordre 

til, at Energinet inddrager flere ratingbureauer.  

 

Specifikke bemærkninger til §6 

- Ad. F) Green Power Denmark noterer, at ”Indsendt inden for gældende frist” kan give anledning 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 forbehold 

(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 revisorforbehold. 
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- Ad. I) Rating: Her nævnes alene Bisnodes model. Jævnfør Green Power Denmarks generelle 

bemærkninger, så kan KOB eller Experian model med fordel også benyttes.  

 

Green Power Denmark står selvfølgelig til rådighed for yderligere uddybelse af overstående.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Frederik Ingvordsen 

FIN@greenpowerdenmark.dk 

Dir. tlf. +45 35 30 04 34 


