
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. april 2015

Forslag
til

Lov om ændring af lov om elforsyning1)

(Justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten)

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25.
november 2013, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 466 af 18.
maj 2011, § 2 i lov nr. 576 af 18. juni 2012 og § 1 i lov nr.
633 af 16. juni 2014 og senest ved § 1 i lov nr. 1498 af 23.
december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes før nr. 1 som nyt nummer:
»1) Aftagenummer: Et nummer, der entydigt identificerer

et målepunkt, som er omfattet af netvirksomhedens
pligt til at måle levering og aftag af elektricitet i nettet,
jf. § 20, stk. 1, nr. 4.«

Nr. 1 bliver herefter nr. 2.

2. I § 5, nr. 1, der bliver nr. 2, ændres »nr. 9.« til: »nr. 11.«

3. I § 5 indsættes efter nr. 1, der bliver nr. 2, som nyt num-
mer:
»3) Datahub: En it-platform, der ejes og drives af Energi-

net.dk, og som håndterer måledata, stamdata, nødven-
dige transaktioner og kommunikation mellem elmarke-
dets aktører i Danmark.«

Nr. 2-12 bliver herefter nr. 4-14.

4. I § 5, nr. 5, der bliver nr. 7, udgår », herunder virksomhed
med bevilling til forsyningspligtig virksomhed«.

5. § 5, nr. 8, der bliver nr. 10, affattes således:

»10) Husholdningsforbruger: En elforbruger, der køber
elektricitet til eget eller hovedsagelig til eget hushold-
ningsforbrug.«

6. I § 5 indsættes efter nr. 12, der bliver nr. 14, som nyt
nummer:
»15) Netområde: Et nærmere afgrænset område, hvortil der

i medfør af § 19, stk. 2, er givet bevilling til at drive
netvirksomhed.«

Nr. 13-20 bliver herefter nr. 16-23.

7. I § 7, stk. 2, ændres »1. oktober 2015« til: »1. april 2016«.

8. § 22, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Netvirksomheden indberetter oplysninger vedrø-

rende virksomhedens aftagenumre til datahubben. Indberet-
ningen skal ske i henhold til forskrifter udstedt af Energi-
net.dk om forbrug af elektricitet, tarifoplysninger og andre
oplysninger af betydning for elhandelsvirksomhedernes fak-
turering, jf. § 72 b, stk. 1. Netvirksomheden varsler ændrin-
ger i priser og vilkår via datahubben.«

9. § 22, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fast-

sætte regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk.
1-3, herunder om måling af elektricitet, om opgaver og mål
for de energibesparelser, som virksomhederne samlet eller
enkeltvis skal sikre bliver opnået, om dokumentation, indbe-
retning og verifikation, om afholdelse af nærmere angivne
fællesomkostninger og om varsling af ændringer i priser og

1) Loven gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende
energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16, som ændret ved Rådets
direktiv 2013/18/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra
vedvarende energikilder på grund af republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 230, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/30/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 98/70/EF for så vidt angår specifikationerne for benzin, diesel og gasolie og om indførelse af
en mekanisme for overvågning og reduktion af emissionerne af drivhusgasser og om ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår
specifikationerne for brændstof, der benyttes i fartøjer til sejlads på indre vandveje, og om ophævelse af direktiv 93/12/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 140,
side 88.
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vilkår via datahubben. Klima-, energi- og bygningsministe-
ren kan fastsætte regler om, at visse energibesparelsesaktivi-
teter, jf. stk. 1, nr. 5, skal ske efter udbud, og regler for ud-
buddets afholdelse og for virksomhedernes finansiering af
de udbudte opgaver.«

10. § 28, stk. 2, nr. 7-9, ophæves, og i stedet indsættes:
»7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndte-

ring af måledata m.v. og til varetagelse af nødvendige
funktioner og kommunikation til brug for elhan-
delsvirksomhedernes fakturering, herunder formidling
af information om elafgifter. Energinet.dk skal sikre,
at datahubben understøtter overførsel af aftagenumre,
jf. § 72 d, stk. 4 og 5.

8) Indberette oplysninger til datahubben om tariffer og
om omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. § 8, og
via datahubben varsle ændringer i priser og vilkår.

9) Udarbejde en plan for det fremtidige behov for trans-
missionskapacitet i det sammenhængende elforsy-
ningssystem og transmissionsforbindelser til andre
net.

10) Sikre nødvendig om- og nybygning af transmissions-
net i overensstemmelse med transmissionsnetplanlæg-
ningen, jf. nr. 9.«

Nr. 10-15 bliver herefter nr. 11-16.

11. I § 28, stk. 2, nr. 14, der bliver nr. 15, udgår »og 8«.

12. § 31, stk. 3, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Energinet.dk kan meddele påbud til brugere, der groft

eller gentagne gange tilsidesætter vilkår efter stk. 2. Ved
manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet.dk træffe
afgørelse om, at brugeren helt eller delvis udelukkes fra at
gøre brug af Energinet.dk᾽s ydelser, indtil vilkåret opfyl-
des.«

13. I § 49 indsættes efter »denne lov,«: »herunder elafgifter
og betaling af omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. §
8, stk. 1, som faktureres efter § 72 b, stk. 1, 2. pkt., og § 72
d, stk. 1, 2. pkt.,«.

14. I § 70, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 2 og 3«.

15. I § 70 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Ved tab, som er en følge af en elhandelsvirksom-

heds manglende betaling af beløb, der er faktureret i hen-
hold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt., hæves netvirksomhedens
indtægtsramme med et beløb svarende til tabet. Indtægts-
rammen hæves i det reguleringsår, hvor tabet er regnskabs-
ført. Modtager netvirksomheden efterfølgende et beløb, der
helt eller delvis dækker det skyldige beløb, fra elhan-
delsvirksomheden eller virksomhedens konkursbo, reduce-
res indtægtsrammen med det modtagede beløb i det regule-
ringsår, hvor beløbet regnskabsføres.«

Stk. 3-13 bliver herefter stk. 4-14.

16. I § 70, stk. 7, 2. pkt., der bliver stk. 8, 2. pkt., ændres »§
70, stk. 3.« til: »§ 70, stk. 4.«

17. §§ 71 a-73 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 72 a. En elhandelsvirksomhed skal være registreret
som bruger af datahubben i henhold til vilkår fastsat af
Energinet.dk i medfør af § 31, stk. 2, for at kunne varetage
sine opgaver efter stk. 2-5, § 8, stk. 5, og §§ 72 b-72 d.

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden skal udføre informations-
aktiviteter for at sikre gennemsigtighed om markedsforhol-
dene for alle forbrugergrupper, herunder informere om hus-
holdningsforbrugernes rettigheder i henhold til leverings-
pligten efter § 6 b.

Stk. 3. Elhandelsvirksomheden skal give den enkelte for-
bruger informationer om elforbruget og udviklingen i dette.
For fjernaflæste aftagenumre skal oplysninger om faktisk
målt forbrug og fakturering i medfør heraf som minimum
fremsendes til elforbrugeren fire gange om året og senest 2
måneder efter udgangen af en 3-månedersperiode.

Stk. 4. Elhandelsvirksomheden skal behandle klager fra
forbrugere og sikre en døgnservice, der formidler kontakt til
den relevante netvirksomhed og Energinet.dk om nettekni-
ske forhold.

Stk. 5. Elhandelsvirksomheden skal sikre, at der til enhver
tid findes relevante og korrekte oplysninger om alle virk-
somhedens produkter, herunder priser og vilkår, på virksom-
hedens hjemmeside. Elhandelsvirksomheden skal tillige ind-
berette disse oplysninger til den i § 82 b nævnte prisportal,
så længe prisportalen drives under Energitilsynets ansvar.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan medde-
le påbud til en elhandelsvirksomhed, der groft eller gentagne
gange misligholder forpligtelserne nævnt i stk. 2-5. Ved
manglende opfyldelse af et påbud kan klima-, energi- og
bygningsministeren fratage elhandelsvirksomheden retten til
at være registreret i datahubben. Fratages elhandelsvirksom-
heden retten til at være registreret i datahubben, overføres
elhandelsvirksomhedens aftagenumre uden forsinkelse af
Energinet.dk til andre elhandelsvirksomheder efter § 72 e.
Elhandelsvirksomheden kan registreres på ny, hvis den på et
senere tidspunkt kan godtgøre, at den opfylder kravene i stk.
2-5.

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministerens afgørelse
efter stk. 6, 2. pkt., kan af den virksomhed, som afgørelsen
vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning
herom skal fremsættes over for klima-, energi- og bygnings-
ministeren, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt virk-
somheden. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom.
Klima-, energi- og bygningsministeren anlægger sag mod
den pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om
borgerlige sager. Domstolsprøvelsen har ikke opsættende
virkning.

Stk. 8. Energitilsynet fører tilsyn med elhandelsvirksom-
hedernes overholdelse af stk. 5. Overholder en elhan-
delsvirksomhed ikke stk. 5, kan Energitilsynet meddele på-
læg om omgående berigtigelse af forholdet. Misligholder el-
handelsvirksomheden groft eller gentagne gange sine for-
pligtelser efter stk. 5, orienterer Energitilsynet klima-, ener-
gi-, og bygningsministeren herom.
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Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter
nærmere regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk.
2-5.

§ 72 b. Elhandelsvirksomheden køber net- og systemydel-
ser af netvirksomhederne og Energinet.dk. Elhandelsvirk-
somheden fakturerer forbrugerne for levering af elektricitet,
herunder net- og systemydelser, jf. § 8, stk. 2-4, omkostnin-
ger til offentlige forpligtelser, jf. § 8, stk. 1, elafgifter i hen-
hold til lov om afgift af elektricitet og moms i henhold til
momsloven. Elafgifter og betaling af omkostninger til of-
fentlige forpligtelser, jf. § 8, stk. 1, viderefaktureres uændret
til det relevante aftagenummer. Endvidere viderefaktureres
netvirksomheders bindende midlertidige prisnedsættelser
uændret til de relevante aftagenumre.

Stk. 2. Energinet.dk indberetter oplysninger om afgiftssat-
ser for elafgifter efter lov om afgift af elektricitet til data-
hubben.

Stk. 3. Elhandelsvirksomheden sikrer, at forbrugerne uden
beregning kan indhente information i datahubben om for-
bruget på eget aftagenummer.

§ 72 c. Kommunikation mellem en elhandelsvirksomhed
og netvirksomhederne og Energinet.dk om forhold, der
vedrører et konkret aftagenummer, sker via datahubben i
henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af §
28, stk. 2, nr. 13. I særlige tilfælde, der fastlægges i Energi-
net.dk᾽s forskrifter i medfør af § 28, stk. 2, nr. 13, hvor el-
handelsvirksomheden har behov for en dialog vedrørende
konkrete problemstillinger om målinger, fakturering,
afbrydelser el.lign., vil der kunne ske direkte kommunikati-
on om enkelte aftagenumre, der involverer både en elhan-
delsvirksomhed og en netvirksomhed.

Stk. 2. Elhandelsvirksomheden indberetter data til data-
hubben vedrørende identifikation af forbrugeren på et givent
aftagenummer, som elhandelsvirksomheden har indgået af-
tale med.

Stk. 3. Ophæver eller opsiger en elhandelsvirksomhed sit
aftaleforhold med en forbruger, indberetter elhandelsvirk-
somheden ophævelsen eller opsigelsen af aftaleforholdet til
datahubben.

Stk. 4. Ophører et aftaleforhold mellem en elhandelsvirk-
somhed og en elforbruger, oplyses den relevante netvirk-
somhed via datahubben om dato for aftalens ophør. Netvirk-
somheden skal herefter sikre, at der foretages slutmåling hos
forbrugeren.

Stk. 5. Elhandelsvirksomheden indhenter via datahubben
oplysning om forbrug og tarifoplysninger m.v. på hvert en-
kelt aftagenummer, som er omfattet af en aftale med elhan-
delsvirksomheden. Elhandelsvirksomheden kan endvidere
indhente oplysning om det summerede forbrug og om den
samlede betaling herfor til hver enkelt netvirksomhed og
Energinet.dk. Forbruget af elektricitet opgøres ud fra målte
eller beregnede data.

Stk. 6. Årsafregning, periodisk slutafregning og slutafreg-
ning ved ophør af et aftaleforhold sker ud fra målte data. Er
det ved afregningen ikke muligt at foretage måleraflæsning,
skal netvirksomheden indberette oplysning til datahubben
om et skønnet forbrug i henhold til Energinet.dk’s forskrif-

ter. For meget betalte acontobeløb tilbageføres til forbruge-
ren samtidig med årsafregningen eller slutafregningen.

§ 72 d. Netvirksomheden og Energinet.dk fakturerer el-
handelsvirksomheden for deres ydelser ud fra det samlede
forbrug i en måned og betalingen på elhandelsvirksomhe-
dens aftagenumre. Netvirksomheden fakturerer ligeledes el-
handelsvirksomheden for elafgift, som netvirksomheden
skal svare efter lov om afgift af elektricitet. Energinet.dk
fakturerer endvidere elhandelsvirksomheden for betaling for
omkostninger i medfør af § 8, stk. 1, og for elafgift, som
Energinet.dk skal svare efter lov om afgift af elektricitet, for
elforbrugere, som er direkte tilsluttet transmissionsnettet.

Stk. 2. Faktureringerne efter stk. 1 skal ske med en beta-
lingsfrist på mindst 14 dage fra datoen for fakturaens ud-
stedelse, dog tidligst 25 dage regnet fra forbrugsmånedens
udgang.

Stk. 3. Netvirksomheden skal fakturere elhandelsvirksom-
heden, jf. stk. 1, 1. og 2. pkt., senest 5 hverdage efter at net-
virksomheden har modtaget grundlaget for engrosafregnin-
gen herfor fra datahubben. Energinet.dk skal sikre, at grund-
laget for engrosafregningen er tilgængeligt for netvirksom-
hederne og elhandelsvirksomhederne i datahubben hurtigst
muligt i måneden efter forbrugsmåneden og senest på et
tidspunkt, som fastsættes i Energinet.dk᾽s forskrifter.

Stk. 4. Afbryder en netvirksomhed eller Energinet.dk sin
ydelse til en elhandelsvirksomhed i henhold til betingelser
for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, der er
fastsat efter offentliggjorte og af Energitilsynet godkendte
metoder, jf. § 73 a, overføres elhandelsvirksomhedens afta-
genumre, der i datahubben er knyttet til netvirksomheden el-
ler til Energinet.dk, uden forsinkelse af Energinet.dk til an-
dre elhandelsvirksomheder efter proceduren i § 72 e.

Stk. 5. Tages en elhandelsvirksomhed under rekonstruk-
tions- eller konkursbehandling, og har rekonstruktør eller
kurator ikke inden for 1 uge derefter meddelt Energinet.dk,
at elhandelsvirksomheden videreføres, overfører Energi-
net.dk uden forsinkelse elhandelsvirksomhedens aftagenum-
re til andre elhandelsvirksomheder efter § 72 e. Rekonstruk-
tør eller kurator skal hurtigst muligt og senest inden for 1
uge efter insolvensbehandlingens indledning meddele Ener-
ginet.dk, om elhandelsvirksomheden videreføres.

§ 72 e. Energinet.dk indhenter en gang årligt i perioden
den 1.-15. december tilkendegivelser fra elhandelsvirksom-
hederne om deres ønsker om at overtage et antal aftagenum-
re ved indtræden af en eller flere af de hændelser, der er
nævnt i § 72 a, stk. 6, og § 72 d, stk. 4 og 5, med angivelse
af eventuelle begrænsninger på det maksimale antal afta-
genumre og på elforbrugere med forbrug på op til 100.000
kWh om året eller på 100.000 kWh om året og derover. Til-
kendegivelsen er gældende for 1 kalenderår. Elhandelsvirk-
somhederne kan dog trække deres tilkendegivelser tilbage,
når der ikke er indtrådt en eller flere af de hændelser, der er
nævnt i § 72 a, stk. 6, og § 72 d, stk. 4 og 5, eller er indgivet
konkursbegæring mod en anden elhandelsvirksomhed.

Stk. 2. Energinet.dk sikrer, at aftagenumre med forbrug på
100.000 kWh om året og derover kan identificeres i data-
hubben.
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Stk. 3. Ophører en elhandelsvirksomheds leverancer som
følge af indtræden af en eller flere af de hændelser, der er
nævnt i § 72 a, stk. 6, og § 72 d, stk. 4 og 5, identificerer
Energinet.dk uden ugrundet ophold elhandelsvirksomhedens
aftagenumre i datahubben og fordeler aftagenumrene via da-
tahubben på de elhandelsvirksomheder, der er tilmeldt, jf.
stk. 1. Elhandelsvirksomhederne kan ikke afvise de tildelte
aftagenumre.

Stk. 4. Energinet.dk giver uden ugrundet ophold via data-
hubben meddelelse til de overtagende elhandelsvirksomhe-
der og berørte netvirksomheder om det gennemførte leve-
randørskift for de fordelte aftagenumre, jf. stk. 3.

Stk. 5. Elhandelsvirksomhederne giver uden ugrundet op-
hold meddelelse til hver enkelt af de elforbrugere, hvis afta-
genumre elhandelsvirksomhederne har fået tildelt efter stk.
3. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om navnet på el-
handelsvirksomheden, begrundelsen for, at elforbrugeren er
overdraget til denne virksomhed, og en leveringsaftale i
henhold til regler udstedt efter § 6 a. Bindingsperiode og
pris fastsættes efter stk. 6 og § 72 f.

Stk. 6. Leveringsaftalen, jf. stk. 5, er bindende for elhan-
delsvirksomheden i 3 måneder fra overtagelsestidspunktet.
Elforbrugeren kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til
udgangen af en måned, jf. dog stk. 7. Leveringsaftalen er
bindende uden elforbrugerens accept.

Stk. 7. Er der for et aftagenummer aftalt leverandørskift
inden tidspunktet for fordelingen efter stk. 3, udløber leve-
ringsaftalen efter stk. 6 senest på tidspunktet for det aftalte
leverandørskift.

Stk. 8. Når meddelelse om leverandørskift, jf. stk. 4, er
modtaget fra Energinet.dk, foretager netvirksomhederne
uden ugrundet ophold slutmåling på de berørte aftagenumre,
jf. § 72 c, stk. 4.

Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministeren kan pålæg-
ge den eller de største elhandelsvirksomheder regnet efter
antal aftagenumre at indtræde som leverandører, hvis der
opstår et akut behov ved indtræden af en eller flere af de
hændelser, der er nævnt i § 72 a, stk. 6, og § 72 d, stk. 4 og
5, og Energinet.dk ikke har modtaget tilstrækkelig mange
tilkendegivelser efter stk. 1 til at dække behovet. Stk. 3-7 og
§ 72 f finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter
nærmere regler om fordelingen af aftagenumre, herunder
fastlæggelse af en fordelingsnøgle, der ud fra et tilfældig-
hedsprincip sikrer en ligelig fordeling af aftagenumrene
mellem de tilmeldte elhandelsvirksomheder under hensyn til
elhandelsvirksomhedernes tilkendegivelser efter stk. 1.

§ 72 f. For timemålte aftagenumre, der aftager elektricitet
efter § 6 c, stk. 7, eller § 72 e, stk. 5, fastsættes en pris sva-
rende til Nord Pool Spots timepris pr. kWh på elspot i det
prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, med
et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet efter stk. 3. For ik-
ketimemålte aftagenumre, der aftager elektricitet efter § 6 c,
stk. 7, eller § 72 e, stk. 5, fastsættes en pris svarende til Nord
Pool Spots dagspris pr. kWh på elspot i det prisområde, hvor
elforbrugeren aftager sin elektricitet, med et tillæg, der er
fastsat af Energitilsynet efter stk. 3. Elspotpriser tillægges

endvidere net- og systemtariffer, betaling for omkostninger i
medfør af § 8, stk. 1, elafgifter i henhold til lov om afgift af
elektricitet og moms i henhold til momsloven.

Stk. 2. Energitilsynet skal sikre, at priserne efter stk. 1 of-
fentliggøres på den prisportal, der er nævnt i § 82 b.

Stk. 3. Energitilsynet fastlægger senest den 1. december
hvert år de tillæg, der er nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., for det
følgende kalenderår. Tillæggene skal være udtryk for ni-
veauet for de tillæg, der anvendes på markedet i forhold til
elspotprodukter for forbrug på op til 100.000 kWh om året
eller på 100.000 kWh om året og derover.

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfast-
sættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 skal ske efter rimeli-
ge, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke
omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.
Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnet-
tet og til forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på
baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særli-
ge tilfælde.

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal of-
fentliggøre tariffer og betingelser for brug af elnettet.«

18. I § 82, stk. 6, ophæves 1. pkt., og i 2. pkt., der bliver 1.
pkt., udgår »regler om, hvorledes sådanne forhold skal of-
fentliggøres af virksomhederne, herunder også af elhan-
delsvirksomhederne, og«.

19. § 82 a ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 82 a. Energitilsynet foretager årlige undersøgelser af
elpriser for elforbrugere med et forbrug på op til 100.000
kWh om året og vurderer, om priserne er rimelige, let og
klart sammenlignelige, gennemsigtige og ikkediskrimine-
rende. Resultatet af undersøgelserne offentliggøres på Ener-
gitilsynets hjemmeside.

Stk. 2. Til brug for undersøgelser af elpriser for elforbru-
gere efter stk. 1 kan Energitilsynet pålægge elhandelsvirk-
somhederne at markere bestemte produkter i forbindelse
med indberetning af priserne i den prisportal, som er nævnt i
§ 82 b, stk. 1.

Stk. 3. Træffes der beslutning om, at den i § 82 b, stk. 1,
nævnte prisportal skal lukkes eller sælges, jf. § 82 b, stk. 3,
kan Energitilsynet til brug for sine undersøgelser af forbru-
gerpriserne efter stk. 1 pålægge elhandelsvirksomhederne at
indberette deres elpriser for forbrugere med et forbrug på op
til 100.000 kWh om året til Energitilsynet og ved indberet-
ningen at markere bestemte produkter.

Stk. 4. Energitilsynet kan fastsætte nærmere regler om
indberetninger efter stk. 3.

§ 82 b. Energitilsynet har ansvaret for etablering og drift
af en prisportal for elpriser, rabatter og vilkår på det danske
elmarked for forbrugere med et forbrug på op til 100.000
kWh om året. Prisportalen skal være gratis og offentligt til-
gængelig på internettet og sikre gennemsigtighed, hvad an-
går elpriser, rabatter og vilkår.

Stk. 2. Energitilsynet kan udbyde opgaven nævnt i stk. 1
til en uvildig tredjepart, som har det fornødne markedskend-
skab.
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Stk. 3. Efter den 1. oktober 2018 kan klima-, energi- og
bygningsministeren træffe beslutning om, at prisportalen
skal lukkes eller sælges, hvis Energitilsynet vurderer, at der
ikke længere er behov for prisportalen.

Stk. 4. Energitilsynet kan fastsætte nærmere regler om el-
handelsvirksomhedernes indberetninger efter § 72 a, stk. 5,
og § 82 a, stk. 2.

§ 82 c. Energitilsynet fører en årlig statistik over forsy-
ningsafbrydelser og begrundelserne herfor. Statistikken of-
fentliggøres på Energitilsynets hjemmeside.

Stk. 2. Energitilsynet kan fastsætte nærmere regler om el-
handelsvirksomhedernes indberetninger af forsy-
ningsafbrydelser og begrundelserne herfor efter § 20 c, stk.
2.«

§ 2

I lov nr. 575 af 18. juni 2012 om ændring af lov om
elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om
Energinet.dk (Fremme af konkurrencen på elmarkedet m.v.),
som ændret ved § 4 i lov nr. 641 af 12. juni 2013 og § 4 i
lov nr. 633 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. Tre steder i § 4, stk. 3, 1. pkt., ændres »1. oktober 2015«
til: »1. april 2016«.

§ 3

I lov nr. 633 af 16. juni 2014 om ændring af lov om
elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om
Energinet.dk (Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af
leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen,
naturgasselskabers anvendelse af økonomiske
kompensationer, Energinet.dk’s fusion med datterselskaber
m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 2-6, 17, 19, 26, 44 og 50, ophæves.

2. I § 5, stk. 4, ændres »nr. 2-7« til: »nr. 7«, »15, 17, 19, 21,
26, 27, 32, 33, 35-37, 41, 43, 44, 47, 48 og 50-52« ændres
til: »15, 21, 27, 32, 33, 35-37, 41, 43, 47, 48, 51 og 52«, og
»1. oktober 2015« ændres til: »1. april 2016«.

3. § 7 ophæves.

4. I § 8, stk. 1, 1. pkt., § 8, stk. 2, 1. pkt., § 8, stk. 4, to steder
i § 8, stk. 6, 1. pkt., og i § 10 ændres »1. oktober 2015« til:
»1. april 2016«.

5. I § 8, stk. 1, 1. pkt., udgår »4, 5,«, og i § 8, stk. 2, udgår
»og § 72 c, stk. 3, i lov om elforsyning som affattet ved den-
ne lovs § 1, nr. 44,«.

6. § 8, stk. 3, 5 og 7, og § 9 ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 2015, jf. dog stk.
2.

Stk. 2. § 1 træder i kraft den 1. april 2016.

§ 5

Stk. 1. Med virkning fra den 1. januar 2017 reducerer
Energitilsynet netvirksomhedernes reguleringspriser varigt,
således at beløb, som den enkelte netvirksomhed ved opgø-
relsen af reguleringsprisen for reguleringsåret 2004 har ind-
tægtsført til tab på debitorer, ikke indgår.

Stk. 2. Energitilsynet opgør reduktionen efter stk. 1 på
grundlag af oplysninger fra virksomhederne med udgangs-
punkt i regnskabsmateriale for regnskabsåret 2004. Oplys-
ningerne indsendes efter Energitilsynets nærmere retnings-
linjer, herunder om fristen for indgivelse af oplysninger.

Stk. 3. Overholder en virksomhed ikke fristen for indsen-
delse af de nødvendige oplysninger, eller afgiver den man-
gelfulde oplysninger til brug for opgørelse af reduktionen,
kan Energitilsynet skønsmæssigt fastsætte beløbet for reduk-
tionen.

Stk. 4. Energitilsynet korrigerer reduktionsbeløbet med
virkning fra den 1. januar 2017, hvis en virksomhed senest
den 31. august 2017 indsender de nødvendige oplysninger,
som medfører en væsentlig ændring af det efter stk. 3 skøns-
mæssigt fastsatte reduktionsbeløb. Ændringen er væsentlig,
hvis de indsendte oplysninger vil medføre en ændring af re-
duktionsbeløbet på 10 pct. eller mere.

§ 6

Stk. 1. I perioden den 1.-15. marts 2016 indhenter Energi-
net.dk tilkendegivelser fra elhandelsvirksomheder, der sva-
rer til tilkendegivelser i henhold til § 72 e, stk. 1, 1. pkt., i
lov om elforsyning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17.
Tilkendegivelserne er gældende i perioden fra den 1. april til
den 31. december 2016. § 72 e, stk. 1, 3. pkt., i lov om elfor-
syning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17, finder tilsva-
rende anvendelse.

Stk. 2. For perioden den 1. april til den 31. december 2016
fastlægger Energitilsynet senest den 1. marts 2016 tillæg,
der svarer til tillæg fastsat i henhold til § 72 f, stk. 3, i lov
om elforsyning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17.

§ 7

Stk. 1. § 72 c, stk. 3, i lov om elforsyning som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 17, finder ikke anvendelse i områder,
hvor der efter den 1. april 2016 fortsat findes en elhan-
delsvirksomhed med en gældende bevilling til forsynings-
pligtig virksomhed. I disse områder finder § 72 c, stk. 3, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013, anven-
delse, indtil bevillingens udløb.

Stk. 2. I områder, hvor der efter den 1. april 2016 fortsat
findes en elhandelsvirksomhed med en gældende bevilling
til forsyningspligtig virksomhed, omfatter elhandelsvirk-
somhedernes informationsforpligtelser efter § 72 a, stk. 2, i
lov om elforsyning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17,
tillige information om elforbrugerens rettigheder i relation
til forsyningspligten i det pågældende område.

Stk. 3. Får en elhandelsvirksomhed, der efter den 1. april
2016 fortsat har bevilling til forsyningspligtig virksomhed
og tillige varetager elhandelsvirksomhed på markedsmæssi-
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ge vilkår, efter den 1. april 2016 inddraget sin bevilling i
medfør af § 54, stk. 1, nr. 1, i lov om elforsyning, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013, eller i medfør
af § 54, stk. 1, nr. 2, i lov om elforsyning som ændret ved §
1, nr. 37, i lov nr. 633 af 16. juni 2014, skal virksomheden
uden forsinkelse overføre elforbrugerne på de aftagenumre,
hvortil virksomheden leverer elektricitet i sin egenskab af
forsyningspligtig virksomhed, til et elprodukt, hvis bin-
dingsperiode og pris svarer til § 72 e, stk. 6, og § 72 f i lov
om elforsyning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17. § 72
e, stk. 5, i lov om elforsyning som affattet ved denne lovs §
1, nr. 17, finder tilsvarende anvendelse. Varetager virksom-
heden ikke elhandelsvirksomhed på markedsmæssige vilkår,
overfører Energinet.dk de pågældende aftagenumre uden
forsinkelse til andre elhandelsvirksomheder efter § 72 e i lov
om elforsyning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17, som
finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Elhandelsvirksomheder, hvis bevilling til forsy-
ningspligtig virksomhed fortsat er gældende efter den 1.
april 2016, skal inden bevillingens udløb underrette hver en-
kelt af de berørte elforbrugere om, at bevillingen udløber.
Underretningen skal ske senest 3 måneder før bevillingens
udløb. I underretningen skal elhandelsvirksomheden oplyse
sine forsyningspligtkunder om leveringspligten, om elfor-
brugernes valgmuligheder og om mulighederne for at orien-
tere sig om produkter og elhandelsvirksomheder på pris-
portalen nævnt i § 82 b i lov om elforsyning som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 19. I underretningen skal elhandelsvirk-
somheden tilbyde de af forsyningspligtkunderne, der er hus-
holdningsforbrugere, et elprodukt, der svarer til et elprodukt
efter § 6 b, stk. 1-3, i lov om elforsyning som affattet ved §
1, nr. 8, i lov nr. 633 af 16. juni 2014. Ønsker elhandelsvirk-
somheden at opretholde et kundeforhold til sine forsynings-
pligtkunder, der ikke er husholdningsforbrugere, efter bevil-
lingens udløb, skal virksomheden i sin underretning tilbyde
elforbrugeren fortsat levering af et elprodukt. Produkter, der
tilbydes elforbrugerne i medfør af 4. og 5. pkt., skal til enh-
ver tid kunne opsiges af elforbrugeren med højst 1 måneds
varsel til udgangen af en måned. Elforbrugere, der ikke skif-
ter til et andet produkt eller en anden elhandelsvirksomhed,

forsynes fra tidspunktet for bevillingens udløb fra deres hid-
tidige elhandelsvirksomhed med et elprodukt på de vilkår,
der er angivet i underretningen.

Stk. 5. Elhandelsvirksomheder, hvis bevilling til forsy-
ningspligtig virksomhed fortsat er gældende efter den 1.
april 2016, kan ansøge klima-, energi og bygningsministeren
om, at bevillingen bringes til ophør før bevillingens udløbs-
dato. Imødekommes ansøgningen, finder stk. 4 tilsvarende
anvendelse.

§ 8

Elhandelsvirksomheder med en bevilling til forsynings-
pligtig virksomhed, som udløber inden den 1. april 2016,
uden at der gennemføres et udbud for nyudstedelse af bevil-
lingen i det pågældende bevillingsområde, skal inden bevil-
lingens udløb underrette hver enkelt af de berørte elforbru-
gere om, at bevillingen udløber. Underretningen skal ske se-
nest 3 måneder før bevillingens udløb. I underretningen skal
elhandelsvirksomheden oplyse sine forsyningspligtkunder
om leveringspligten, om elforbrugernes valgmuligheder og
om mulighederne for at orientere sig om produkter og elhan-
delsvirksomheder på Elpristavlen eller på prisportalen nævnt
i § 82 b i lov om elforsyning som affattet ved denne lovs §
1, nr. 19. I underretningen skal elhandelsvirksomheden til-
byde de af forsyningspligtkunderne, der er husholdningsfor-
brugere, et elprodukt, der svarer til et elprodukt efter § 6 b,
stk. 1-3, i lov om elforsyning som affattet ved § 1, nr. 8, i
lov nr. 633 af 16. juni 2014. Ønsker elhandelsvirksomheden
at opretholde et kundeforhold til sine forsyningspligtkunder,
der ikke er husholdningsforbrugere, efter bevillingens udløb,
skal virksomheden i sin underretning tilbyde elforbrugeren
fortsat levering af et elprodukt. Produkter, der tilbydes elfor-
brugerne i medfør af 4. og 5. pkt., skal til enhver tid kunne
opsiges af elforbrugeren med højst 1 måneds varsel til ud-
gangen af en måned. Elforbrugere, der ikke skifter til et an-
det produkt eller en anden elhandelsvirksomhed, forsynes
fra tidspunktet for bevillingens udløb fra deres hidtidige el-
handelsvirksomhed med et elprodukt på de vilkår, der er an-
givet i underretningen.

Folketinget, den 28. april 2015

BERTEL HAARDER

/ Ane Halsboe-Jørgensen
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