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PUNKT 5 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 

NY BEKENDTGØRELSE OM ELHANDELS-
VIRKSOMHEDERS INDBERETNING AF FOR-
SYNINGSAFBRYDELSER OG BEGRUNDEL-
SER HERFOR 

RESUMÉ 

1. I dette notat orienteres Energitilsynet om indholdet af et udkast til en ny 

bekendtgørelse. Bekendtgørelsen vedrører elhandelsvirksomhedernes indberetning 

af forsyningsafbrydelser hos husholdnings- og erhvervsforbrugere.  

2. Ved engrosmodellens ikrafttrædelse den 1. april 2016 fik Energitilsynet til 

opgave at føre en årlig statistik over elhandelsvirksomhedernes 

forsyningsafbrydelser og begrundelserne herfor, jf. elforsyningslovens § 82c, 

stk.1.  

3. Energitilsynet kan fastsætte nærmere regler om elhandelsvirksomhedernes 

indberetninger af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor efter 

elforsyningslovens § 20 c, stk. 2, jf. elforsyningslovens § 82 c, stk. 2. De nærmere 

regler kan vedrøre format og tidspunkt for elhandelsvirksomhedernes 

indberetninger til Energitilsynet.  

4. Formålet med bekendtgørelsen er alene at sikre datamateriale  fra 

elhandelsvirksomhederne til at føre statistik over effektuerede 

forsyningsafbrydelser.  

5. I notatet orienteres Energitilsynet om de overvejelser, Sekretariatet for 

Energitilsynet har gjort sig om indholdet af en ny bekendtgørelse, som omhandler 

elhandelsvirksomhedernes indberetninger af forsyningsafbrydelser til 

Energitilsynet.  

6. Hvis Energitilsynet tilslutter sig indholdet af bekendtgørelsen, vil denne blive 

sendt i offentlig høring i efteråret med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 

2017.  

INDSTILLING 

7. Sekretariatet indstiller, at Energitilsynet på baggrund af sagsfremstilling og 

vurdering tilslutter sig: 
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- at det i medfør af elforsyningslovens
1
 § 82 c, stk. 2, jf. § 20 c, stk. 2 og § 

88 udarbejdede udkast til bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders ind-

beretning af forsyningsafbrydelser sendes i høring. 

SAGSFREMSTILLING 

STATISTIK OVER FORSYNINGSAFBRYDELSER 

8. Ved indførelsen af engrosmodellen, der trådte i kraft den 1. april 2016, har 

Energitilsynet fået ansvaret for at føre statistik over forsyningsafbrydelser og be-

grundelserne herfor, jf. elforsyningslovens § 82 c, stk. 1, 1. pkt. 

9. Det fremgår ikke af elforsyningsloven § 82 c, stk. 2, at Energitilsynet skal fast-

sætte nærmere regler for elhandelsvirksomhedernes indberetning af forsyningsaf-

brydelser og begrundelser herfor, men at Energitilsynet kan fastsætte nærmere 

regler herom. Af bemærkningerne
2
 til elforsyningslovens § 20 c, stk. 2, fremgår 

dog, at tidspunktet for elhandelsvirksomhedernes indberetninger, vil blive fastsat 

ved en bekendtgørelse med hjemmel i elforsyningslovens § 82 c, stk. 2. 

10. Statistikken skal offentliggøres på Energitilsynets hjemmeside, jf. elforsy-

ningslovens § 82 c, stk. 1, 2. pkt. 

11. Det fremgår af lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 82 c, stk. 1, at der 

med forsyningsafbrydelse menes afbrydelse af elforsyningen hos en elforbruger på 

anmodning fra en elhandelsvirksomhed. Ved en elforbruger forstås enhver elkun-

de, der køber elektricitet til eget brug, jf. bemærkningerne til elforsyningslovens § 

6. 

12. Der er således tale om en statistik over forsyningsafbrydelser gennemført hos 

alle elforbrugere, dvs. både husholdningsforbrugere og øvrige forbrugere. Ved 

husholdningsforbruger forstås en elforbruger, der køber elektricitet til eget eller 

hovedsageligt til eget husholdningsforbrug, jf. elforsyningslovens § 5, stk. 1, nr. 

10.  

13. Herudover følger det af bemærkningerne til elforsyningslovens § 82, stk. 1, at 

statistikken skal føres på baggrund af oplysninger fra elhandelsvirksomhederne 

efter elforsyningslovens § 20 c, stk. 2. 

14. Ifølge elforsyningslovens § 20 c, stk. 2 skal elhandelsvirksomhederne en gang 

årligt indberette alle gennemførte forsyningsafbrydelser og begrundelserne herfor i 

anonymiseret form til Energitilsynet, jf. elforsyningslovens § 20 c, stk. 2, 1. pkt.  

15. Af lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 82 c, stk. 1 fremgår ligeledes, 

at statistikken har til formål at skabe åbenhed om omfanget af forsyningsafbrydel-

ser for, at der på et oplyst grundlag kan tages stilling til, hvorvidt der er behov for 

 
1 LBKG nr. 418 af 25/04/2016 

2 De specielle bemærkninger til de enkelte bestemmelser i forarbejderne til LOV nr. 633 af 16/06/2014  
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at sætte ind over for den gruppe af økonomisk svage forbrugere, som afbrydes fra 

forsyning af elektricitet som følge af manglende sikkerhedsstillelse i overens-

stemmelse med elforsyningslovens § 6 b. 

 

16. Herudover fremgår det af bemærkningerne til elforsyningslovens § 20 c, stk. 2, 

at det af de indberettede begrundelser skal specificeres, hvorvidt en afbrydelse er 

sket efter elforsyningslovens § 6 b, stk. 7, som vedrører afbrydelse af hushold-

ningsforbrugere, som følge af forsinket/manglende sikkerhedsstillelse, jf. § 6 b, 

stk. 5, jf. stk. 3, jf. lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 20 c, stk. 2. 

FORSYNINGSAFBRYDELSE HOS EN HUSHOLDNINGSFORBRUGER 

17. Ifølge elforsyningslovens § 6 b kan en elhandelsvirksomhed foranstalte forsy-

ningsafbrydelser, når en aftale om levering af elektricitet ophæves, jf. elforsy-

ningslovens § 6 b, stk. 7. Af elforsyningslovens § 6 b, stk. 5 fremgår det, at en 

elhandelsvirksomhed kan hæve en aftale om forsyning af elektricitet efter et for-

udgående varsel, såfremt der er stillet krav om sikkerhedsstillelse, i overensstem-

melse med elforsyningslovens § 6 b, stk. 3, og denne sikkerhed ikke er stillet in-

den for den fastsatte frist. 

 

18. Herudover skal frister og oplysningspligter, som fremgår af elforsyningslovens 

§ 72 a, stk. 2 og elleveringsbekendtgørelsen,
3
 tillige overholdes af elhandelsvirk-

somheden. 

 

19. En elhandelsvirksomhed kan dog ikke ophæve en forsyningsaftale, hvis der er 

indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling, jf. elforsyningslo-

vens § 6 b, stk. 5, 2. pkt. Dette kan for eksempel være i form af en frivillig aftale 

om forudbetaling, hvis husholdningsforbrugeren modtager elektricitet efter en 

aftale, hvor forudbetaling ikke er et standardvilkår, jf. lovbemærkningerne til § 6 

b, stk. 5. 

 

20. Ydermere kan en elhandelsvirksomhed ikke hæve en aftale om levering af 

elektricitet eller foranstalte en forsyningsafbrydelse over for en husholdningsfor-

bruger på grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug, jf. elforsy-

ningslovens § 6 b, stk. 4. Således kan elhandelsvirksomhederne ikke gennemføre 

en forsyningsafbrydelse som middel til at inddrive skyldig betaling for allerede 

afholdt forbrug, jf. lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 6 b, stk. 4. 

 

21. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller beta-

lingsvillighed hos en husholdningsforbruger, kan en elhandelsvirksomhed stille 

krav til husholdningsforbrugeren om sikkerhedsstillelse, som vilkår for at indgå en 

leveringsaftale eller for fortsat levering af elektricitet, jf. elforsyningsloven § 6b, 

stk. 3. 

 

 
3 BEK nr. 1233 af 06/11/2015 om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering 

af elektricitet til elkunder 
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ANONYMISEREDE OPLYSNINGER 

22. Ifølge elforsyningslovens § 20 c, stk. 1, skal en netvirksomhed uden ugrundet 

ophold efterkomme en elhandelsvirksomheds anmodning om at afbryde forsynin-

gen til et aftagenummer. 

23. Elforsyningslovens § 20 c, stk. 2, bestemmer, at elhandelsvirksomhederne skal 

indberette de gennemførte forsyningsafbrydelser i anonymiseret form. 

24. Ifølge lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 20 c, stk. 2, skal indberet-

ningerne være anonymiseret således, at det ikke fremgår hvilke elforbrugere, der 

er blevet afbrudt, da dette ikke vil være en nødvendig oplysning for Energitilsy-

nets statistik, og hensynet til elforbrugerens interesse i hemmeligholdelse af op-

lysningen vejer tungere. 

25. Endvidere fremgår det af lovbemærkningerne til elforsyningsloven § 82 c, at 

der skal være tale om offentliggørelse af anonymiserede oplysninger til brug for 

statistiske formål. Offentliggørelse af oplysningerne forudsættes således at holde 

sig indenfor rammerne af persondataloven.
4
 

HJEMMEL TIL UDSTEDELSE AF BEKENDTGØRELSE 

26. Elforsyningslovens § 82 c, stk. 2, giver Energitilsynet bemyndigelse til at fast-

sætte nærmere regler om elhandelsvirksomhedernes indberetninger af forsynings-

afbrydelser og begrundelserne herfor i overensstemmelse med elforsyningslovens 

§ 20 c, stk. 2. 

27. I medfør af bemyndigelsen i elforsyningslovens § 82 c, stk. 2, har Sekretariatet 

for Energitilsynet udarbejdet et udkast til bekendtgørelse, der nærmere fastsætter 

regler for elhandelsvirksomhedernes indberetning af forsyningsafbrydelser og 

begrundelser herfor således, at Energitilsynet kan føre den statistik, som er pålagt i 

medfør af elforsyningslovens § 82 c, stk. 1. 

DIALOG MED INTERESSENTER 

28. I udarbejdelsen af bekendtgørelsen om elhandelsvirksomheders indberetning 

af forsyningsafbrydelser, har Sekretariatet for Energitilsynet afholdt møde med 

interessenter på elmarkedet: Ankenævnet på Energiområdet, Energinet.dk, Dansk 

Energi, Håndværksrådet, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet TÆNK samt De Frie 

Energiselskaber. 

 

29. Ved mødet fremlagde interessenterne kommentarer og bemærkninger til ind-

holdet i bekendtgørelsen, som Sekretariatet for Energitilsynet i et vist omfang har 

indarbejdet. 

 

30. Herudover har Sekretariatet for Energitilsynet afholdt et særskilt møde med 

Energinet.dk, hvor det blev drøftet, hvorvidt datahubben kan bidrage med oplys-

ninger til at verificere data i forbindelse med statistikken. Konklusion på mødet 

 
4 LOV nr. 429 af 31/05/2000 om behandling af personoplysninger. 
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var, at det på nuværende tidspunkt ikke var muligt for datahubben at bidrage til 

dette. 

 

31. Yderligere er der afholdt et orienteringsmøde, hvor bekendtgørelsens indhold 

mundtligt er fremlagt interessenterne, og disse har haft mulighed for at komme 

med bemærkninger, som er inddraget i overvejelserne ved udarbejdelsen af be-

kendtgørelsen. 

ORIENTERING AF BRANCHEN 

32. Sekretariatet for Energitilsynet har informeret alle elhandelsvirksomhederne 

om, at Energitilsynet forventer indberetninger, i overensstemmelse med elforsy-

ningslovens § 20 c, stk. 2, første gang fra elhandelsvirksomhederne senest den 1. 

april 2017, som skal være dækkende for perioden 1. april 2016 til 31. december 

2016. 

GENNEMGANG AF BEKENDTGØRELSEN 

33. Bekendtgørelsens § 1 forklarer bekendtgørelsens formål, som er at fastsætte 

regler for, hvordan og hvornår en elhandelsvirksomhed skal indberette oplysninger 

om antallet af forsyningsafbrydelser og begrundelserne herfor.  

34. Bekendtgørelsens § 2 bestemmer, at anvendelsesområdet er alle elhandelsvirk-

somheder. 

35. Bekendtgørelsens § 3 faslægger en definition på forsyningsafbrydelse. 

36. Bekendtgørelsens § 4, stk. 1, fastlægger, at elhandelsvirksomhederne skal ind-

berette antallet af forsyningsafbrydelser til Energitilsynet én gang årligt. 

37. Ved bekendtgørelsens § 4, stk. 2, er det fastsat, at antallet af forsyningsafbry-

delser skal indberettes for gruppen husholdningsforbruger eller for gruppen øvrige 

elforbrugere.  

38. Herudover er det i bekendtgørelsens § 4, stk. 3, fastlagt, at antallet af forsy-

ningsafbrydelser hos husholdningsforbrugere skal indberettes inden for to fastsatte 

begrundelser. 

39. Bekendtgørelsens § 4, stk. 3, nr. 1, giver elhandelsvirksomheden mulighed for 

at anføre afbrydelse af elforsyning, med den begrundelse, at en husholdningsfor-

bruger ikke har efterlevet et krav om sikkerhedsstillelse efter elforsyningsloven § 6 

b, stk. 7, jf. stk. 5, jf. stk. 3.  

40. Bekendtgørelsens § 4, stk. 3, nr. 2, fastsætter, at elhandelsvirksomheden kan 

anføre de forsyningsafbrydelser hos husholdningsforbrugere, der gennemføres 

som følge af andre begrundelser end de i bekendtgørelsens § 4, stk. 3, nr. 1. 

41. Bekendtgørelsens § 4, stk. 4, fastlægger at antallet af forsyningsafbrydelser af 

øvrige elforbrugere skal indberettes inden for to fastsatte begrundelser. 
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42. Bekendtgørelsen § 4, stk. 4, nr. 1, fastlægger, at elhandelsvirksomhederne skal 

oplyse antallet af forsyningsafbrydelser, hvor begrundelsen er, at en elforbruger, 

som er omfattet af denne bekendtgørelses § 4, stk. 2, nr. 2, ikke har betalt for el-

forsyning i overensstemmelse med den aftale, som er indgået mellem elforbruge-

ren og elhandelsvirksomheden. 

43. Bekendtgørelsens § 4, stk. 4, nr. 2, fastsætter, at elhandelsvirksomheden kan 

anføre de forsyningsafbrydelser af øvrige elforbrugere, der gennemføres som følge 

af andre begrundelser end de i bekendtgørelsens § 4, stk. 4, nr. 1. 

44. I bekendtgørelsens § 5 fastsættes fristen for elhandelsvirksomhedernes indsen-

delse af indberetningen af forsyningsafbrydelser til den 1. april hvert år. 

45. Videre fastsætter bekendtgørelsens § 5, stk. 2, at indberetning skal ske for det 

kalenderår, som ligger forud for det år, indberetningen sker. 

46. Bekendtgørelsens § 5, stk. 3, bestemmer, at elhandelsvirksomhederne skal 

indberette elektronisk til Sekretariatet for Energitilsynet. Dette skal ske ved udfyl-

delse af et skema, som er udfærdiget af Sekretariatet for Energitilsynet, jf. bilag 2.  

47. Bekendtgørelsens § 6 fastsætter sanktionen ved manglende indberetning. I 

overensstemmelse med elforsyningsloven § 85 c kan Energitilsynet meddele et 

påbud om at efterkomme bestemmelserne i bekendtgørelsen. Det fastsættes her, at 

der kan meddeles påbud ved manglende efterlevelse af bekendtgørelsens §§ 4-7.  

48. Bekendtgørelsens § 6, stk. 2, gør det muligt at påklage et påbud fra Energitil-

synet til Energiklageankenævnet efter elforsyningslovens § 89. 

49. I bekendtgørelsens § 7 er det fastlagt, at der kan idømmes bødestraf ved mang-

lende efterlevelse af et meddelt påbud fra Energitilsynet.  

50. Bekendtgørelsens § 8 fastsætter, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 

2017. 

51. Endelig fastlægger bekendtgørelsens § 9, som er en overgangsbestemmelse, at 

indberetningerne, som skal ske i 2017, skal vedrøre perioden den 1. april 2016 til 

den 31. december 2016, idet selve forpligtelsen for elhandelsvirksomhederne til at 

indberette blev indsat i elforsyningslovens § 20 c, stk. 2, da engrosmodellen trådte 

i kraft den 1. april 2016. Første indberetning vil således ikke angå et helt kalender-

år. 

VURDERING 

52. Energitilsynet skal sikre, at der føres statistik over elhandelsvirksomhedernes 

forsyningsafbrydelser hos elforbrugerne. Med bekendtgørelsen skal omfanget og 

begrundelserne for elhandelsvirksomhedernes afbrydelser af elforsyningen 

afdækkes.   
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53. Efter engrosmodellens ikrafttrædelse har Energitilsynet fået tildelt en række 

nye opgaver, herunder at føre en årlig statistik over antallet af elhandelsvirksom-

hedernes forsyningsafbrydelser og begrundelserne herfor. Statistikken skal offent-

liggøres på Energitilsynets hjemmeside, jf. elforsyningsloven § 82 c, stk. 1.  

54. Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et skema, hvor elhandelsvirk-

somhederne skal udfylde data herunder antal og begrundelser for forsyningsafbry-

delser. Elhandelsvirksomhederne er forpligtet til elektronisk at indsende et udfyldt 

skema til Energitilsynet hvert år senest den 1. april. 

55. Når alle elhandelsvirksomheder har indberettet data, vil Energitilsynet udar-

bejde en statistik, som vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Statistikken skal 

afdække omfanget af forsyningsafbrydelse samt hvilke grupper af elforbrugere, 

der er særligt udsatte for afbrydelser af elforsyningen samt begrundelserne herfor. 

Statistikken skal afdække afbrydelser af elforsyningen af alle elforbrugere. Be-

kendtgørelsen opdeler elforbrugere i to grupper, herunder husholdningsforbrugere 

og øvrige elforbrugere. Øvrige elforbrugere omfatter således både erhvervsforbru-

gere og offentlige institutioner. Sekretariatet for Energitilsynet anser det ikke for 

nødvendigt, for at opfylde statistikkens formål, med en yderligere opdeling. 

56. For husholdningsforbrugere gælder det, at de kan blive afkrævet at stille sik-

kerhed, hvis elhandelsvirksomheden har særlig grund til at forvente manglende 

betalingsevne eller betalingsvillighed, jf. elforsyningsloven § 6 b, stk. 3. Endvide-

re kan en elhandelsvirksomhed ikke ophæve en aftale om levering af elektricitet 

eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen til en husholdningsforbruger på grund 

af manglende betaling for allerede afholdt forbrug, jf. § 6 b, stk. 4. Det antages 

derfor, at en forsyningsafbrydelse gennemført på denne baggrund skyldes, at hus-

holdningsforbrugeren ikke har stillet den efterspurgte sikkerhed. 

57. Sekretariatet for Energitilsynet har i bekendtgørelsesudkastet fastlagt to kate-

gorier af begrundelser, som elhandelsvirksomhederne skal bruge som årsag til 

forsyningsafbrydelse af henholdsvis husholdningsforbrugere og øvrige forbrugere, 

når de indberetter data til Energitilsynet.  

58. For husholdningsforbrugere skal der indberettes forsyningsafbrydelser inden 

for følgende to kategorier:  

1) En husholdningsforbrugers manglende efterlevelse af krav om sikkerheds-

stillelse,  

2) øvrige begrundelser. 

 

59. For øvrige forbrugere skal der indberettes forsyningsafbrydelser inden for 

følgende to kategorier:  

1) Manglende betaling fra øvrige elforbruger, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2, 

nr. 2,  
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2) øvrige begrundelser. 

60. Elforsyningslovens § 6 b omfatter alene husholdningsforbrugere. I forbindelse 

med erhvervsforbrugere og offentlige institutioner gælder alene de almindelige 

aftaleretlige regler. Disse elforbrugere kan således afbrydes fra elforsyning på 

grund af manglende betaling i overensstemmelse med den forsyningsaftale, som er 

indgået. 

61. Det skal i denne forbindelse understreges, at der ved indberetningen samt den 

førte statistik ikke tages stilling til, hvorvidt de enkelte elhandelsvirksomheder 

forvalter kravet om sikkerhedsstillelse over for husholdningsforbrugerene i over-

ensstemmelse med lovgivningen. Det bemærkes, at tilsyn med elhandelsvirksom-

hedernes anvendelse af krav om sikkerhedsstillelse vil blive ført i forbindelse med 

tilsyn med leveringspligten. Ved udarbejdelsen af nærværende bekendtgørelse er 

det således tilstrækkeligt, at antal forsyningsafbrydelser, der er gennemført med 

manglende sikkerhedsstillelse som begrundelse, indberettes. 

62. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at de to fastsatte begrundelser for forsy-

ningsafbrydelse, hos henholdsvis husholdningsforbrugere og øvrige forbrugere, er 

tilstrækkeligt dækkende for at skitsere omfanget af elhandelsvirksomhedernes 

forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor. 

63. Bekendtgørelsens § 5 fastsætter, at elhandelsvirksomhedens indberetning til 

Energitilsynet skal ske én gang hvert år senest den 1. april. De indberettede data 

skal dække perioden for det forrige kalenderår. Det fremgår udtrykkeligt af elfor-

syningsloven § 20 c, stk. 2, at indberetningerne skal foregå én gang årligt. Sekreta-

riatet for Energitilsynet finder det ressourcekrævende for branchen, og i øvrigt i 

strid med ordlyden af elforsyningsloven 20 c, stk. 2, hvis elhandelsvirksomheder-

ne pålægges at indberette mere end én gang årligt.  

64. Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et simpelt skema, som elhan-

delsvirksomhederne skal udfylde for at indberette data efter bekendtgørelsens § 5, 

stk. 3. Hensigten er, at gøre indberetningen så overskuelig som muligt for elhan-

delsvirksomheden.      

65. Bekendtgørelsens § 8 fastsætter, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 

2017. Det skal nævnes, at regeringen med virkning fra den 1. oktober 2015 indfør-

te to årlige ikrafttrædelsesdatoer (1. januar og 1. juli) for love og bekendtgørelser, 

der har direkte konsekvenser for erhvervslivet. Derfor foreslås den 1. januar 2017 

som ikrafttrædelsesdato for denne bekendtgørelse.  

66. Samlet set finder Sekretariatet for Energitilsynet, at bekendtgørelsen giver et 

klart og forståeligt overblik over, hvilke forpligtelser elhandelsvirksomhederne har 

i forhold til at indberette data om forsyningsafbrydelser, samt begrundelserne her-

for, til Energitilsynet.  

67. Sekretariatet for Energitilsynet vil lægge bekendtgørelsen på høringsportalen 

og sende det i offentlig høring hos berørte interessenter. Det vil i første omgang 
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være: Dansk Energi, De Frie Energiselskaber, Forbrugerrådet Tænk, Ankenævnet 

på Energiområdet, Energinet.dk, Håndværksrådet, Dansk Erhverv og Energisam-

menslutningen. 

68. Energitilsynet vil blive præsenteret for høringssvarene og Sekretariatets vurde-

ring heraf i forbindelse med forelæggelse af bekendtgørelsesudkastet til endelig 

godkendelse på et kommende tilsynsmøde.  

RETSGRUNDLAG 

69. I det følgende er anført de lovbestemmelser med tilhørende uddrag af lovbe-

mærkninger, der har betydning og relevans for bedømmelsen af det foreliggende 

bekendtgørelsesudkast. 

70. Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 om 

elforsyning, som ændret bl.a. lov nr. 633 af 16. juni 2014 og lov nr. 577 af 4. maj 

2015, ved lov nr. 261 af 16. marts 2016, og senest ved lov nr. 418 af 25. april 

2016.) 

71. Elforsyningsloven § 20 c, stk. 1, fastsætter netvirksomhedernes forpligtelser 

over for elhandelsvirksomhederne, når der skal foretages forsyningsafbrydelse af 

et aftagernummer. Af § 20 c, stk. 2, fremgår elhandelsvirksomhedernes forpligtel-

se til at indberetter antallet af forsyningsafbrydelser til Energitilsynet. 

§ 20 c, stk. 1: En netvirksomhed skal uden ugrundet ophold efterkomme en an-
modning fra elhandelsvirksomheden til et aftagenummer om afbrydelse af elfor-
syningen til aftagenummeret. Når afbrydelsen er gennemført, skal netvirksomhe-
den oplyse elhandelsvirksomheden herom.  
 
§ 20 c, stk. 2: Elhandelsvirksomhederne indberetter en gang årligt alle tilfælde af 
gennemførte elforsyningsafbrydelser og begrundelserne herfor i anonymiseret 
form til Energitilsynet i medfør af regler fastsat i henhold til § 82 c, stk. 2. 
 
Uddrag af bemærkningerne til bestemmelsen  

Hensynet bag bestemmelsen er at give Energitilsynet mulighed for at føre statistik 

med forsyningsafbrydelser og begrundelserne herfor. Der henvises i den forbin-

delse til bemærkningerne til § 82 c. Det forudsættes, at tidspunktet for indberet-

ningerne vil blive fastsat ved bekendtgørelse med hjemmel i § 82 c, stk. 2. Indbe-

retningerne skal være anonymiseret således, at det ikke fremgår hvilke elforbru-

gere, der er blevet afbrudt, da dette ikke vil være en nødvendig oplysning for 

Energitilsynets statistik, og hensynet til elforbrugerens interesse i hemmelighol-

delse af oplysningen således vejer tungere. Det forudsættes, at videregivelse af 

oplysningerne efter stk. 2 kan ske inden for rammerne af persondataloven. Af de 

indberettede begrundelser skal det fremgå, om en afbrydelse er foretaget efter § 

6 b, stk. 7, jf. § 1, nr. 8 i L 2014 633, vedrørende afbrydelse af husholdningsfor-

brugere som følge af forsinket betaling. 

72. Elforsyningsloven § 82 c beskriver Energitilsynets forpligtelse til at føre stati-

stik over forsyningsafbrydelser samt bemyndiger Energitilsynet til at fastsætte 
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nærmere regler om elhandelsvirksomhedernes indberetning af forsyningsafbrydel-

ser. 

§ 82 c, stk. 1: Energitilsynet fører en årlig statistik over forsyningsafbrydelser og 

begrundelserne herfor. Statistikken offentliggøres på Energitilsynets hjemmeside. 

 

§ 82 c, stk. 2: Energitilsynet kan fastsætte nærmere regler om elhandelsvirksom-

hedernes indberetninger af forsyningsafbrydelser og begrundelserne herfor efter 

§ 20 c, stk. 2.  

 

Bemærkninger til bestemmelsen  

Med forsyningsafbrydelser menes afbrydelse af elforsyningen hos elforbrugere på 

anmodning fra elhandelsvirksomheden, jf. § 20 c, stk. 1. 

 

 

73. Elforbrugernes stilling vedrørende levering af elektricitet er beskrevet i elfor-

syningslovens § 6 

§ 6. Levering af elektricitet til en elforbruger forudsætter en aftale herom mellem 

elforbrugeren og en elhandlesvirksomhed. En elforbruger kan frit vælge elhan-

delsvirksomhed og elprodukt. Ved skift af elhandelsviksomhed må elforbrugeren 

ikke opkræves gebyr. 

Bemærkninger til bestemmelsen 

Ved en elforbruger forstås enhver elkunde, der køber elektricitet til eget brug. 

 

74. Husholdningsforbrugerens rettigheder beskrives i elforsyningsloven § 6 b. 

§ 6 b, stk. 3 Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller 

betalingsvillighed hos en husholdningsforbruger, kan en elhandelsvirksomhed stil-

le krav til forbrugeren om sikkerhedsstillelse som vilkår for at indgå en leverings-

aftale eller for fortsat levering. Sikkerhedens størrelse må ikke overskride elhan-

delsvirksomhedens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders 

betaling. Elhandelsvirksomheden kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leve-

ringen påbegyndes eller fortsættes. 

§ 6 b, stk. 4 En elhandelsvirksomhed kan ikke hæve aftalen om levering af elektri-

citet til en husholdningsforbruger eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen på 

grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug  

§ 6 b, stk. 5 Elhandelsvirksomheden kan efter varsel hæve aftalen om levering af 

elektricitet til en husholdningsforbruger, såfremt elhandelsvirksomheden har stil-

let krav om sikkerhedsstillelse efter stk. 3 og sikkerheden ikke er stillet inden for 

en af virksomheden fastsat frist. Leveringsaftalen kan ikke hæves, såfremt der er 

indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling. 

[…] 
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§ 6 b, stk. 7 Elhandelsvirksomheden kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til 

husholdningsforbrugeren, når en aftale ophæves efter stk. 5. Forsyningsafbrydel-

se kan ikke ske, hvis husholdningsforbrugeren modtager levering fra en anden el-

handelsvirksomhed. 

Uddrag af bemærkningerne til § 6 b, stk. 3 

Hvis elhandelsvirksomheden ikke har kendskab til husholdningsforbrugerens be-

talingsmønster, kan der ved vurderingen lægges afgørende vægt på, om hushold-

ningsforbrugeren er registreret i RKI eller lignende registre over dårlige betalere. 

Hvis der derimod er tale om en husholdningsforbruger, der inden for den seneste 

tid har været kunde hos elhandelsvirksomheden, skal der tillige lægges vægt på, 

om husholdningsforbrugeren tidligere har vist et dårligt betalingsmønster i for-

hold til elhandelsvirksomheden.  

En elhandelsvirksomhed kan ikke stille krav om forudbetaling til en husholdnings-

forbruger, der er vurderet at falde i kategorien dårlige betalere, samtidig med at 

der kræves sikkerhedsstillelse som betingelse for indgåelse af en aftale om leve-

ring af elektricitet. Dog vil der i situationer, hvor den dårlige betaler selv vælger et 

produkt, hvor forudbetaling er et standardmæssigt vilkår, kunne være sammen-

fald af forudbetaling og krav om sikkerhedsstillelse. 

Hvis der er tale om en husholdningsforbruger, som har en fjernafbrydelig måler, 

vil elhandelsvirksomheden have mulighed for at anmode netvirksomheden om at 

afbryde elforsyningen centralt, hvis dette skulle blive nødvendigt, jf. dog stk. 4. I 

andre tilfælde må fogedens hjælp afventes, hvilket er baggrunden for fastsættel-

se af forudbetalingens maksimale størrelse. Hvis der ikke stilles sikkerhed, kan af-

talen hæves efter stk. 5 og leveringen afbrydes efter stk. 6 og stk. 7. 

Uddrag af bemærkningerne til § 6 b, stk. 5 

Fristen forventes fastsat i henhold til bemyndigelsen i stk. 11. Med anden aftale 

forstås en aftale, som er indgået ved en frivillig overenskomst fra begge parters 

side. Det kan for eksempel være, at der på frivillig basis aftales forudbetaling, hvis 

husholdningsforbrugeren modtager elektricitet efter en aftale, hvor forudbetaling 

ikke er et standardmæssigt vilkår. 

 

Uddrag af bemærkningerne til § 6 b, stk. 7 

Elhandelsvirksomheden kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen ved at anmo-

de netvirksomheden om at afbryde elforsyningen. Bestemmelsen skal ses i sam-

menhæng med § 20 c, stk. 1. Husholdningsforbrugeren vil have mulighed for at 

indgå en ny aftale om elforsyning med en anden elhandelsvirksomhed, inden for-

syningsafbrydelsen iværksættes, og derved undgå afbrydelse, da leveringspligten 

fortsat er gældende. Hvis der således er indgået en aftale med en anden elhan-

delsvirksomhed, som er gyldig på det tidspunkt, hvor netvirksomheden ellers ville 

afbryde elforsyningen, kan netvirksomheden ikke gennemføre forsyningsafbry-

delsen. 
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