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PUNKT 5 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 31. MAJ 2016 

NY BEKENDTGØRELSE OM  ELHANDEL S-
VIRKSOMHEDERS INDBERETNING AF PRI-
SER MV. PÅ ELPRIS.DK 

RESUMÉ 

1. I dette notat orienteres om indholdet af udkast til en ny bekendtgørelse om el-
handelsvirksomhedernes indberetning af standardpriser, tariffer, rabatter og vilkår 
på elpris.dk. Hvis tilsynet tilslutter sig indholdet af bekendtgørelsen, vil denne 
kunne sendes i høring.  

2. Efter lovgivningen om engrosmodellen skal Energitilsynet oprette en ny uvildig 
elprisportal. Den nye prisportal - elpris.dk - var operationel den 1. april 2016, hvor 
engrosmodellen trådte i kraft.  

3. Alle elhandelsvirksomheder har efter 1. april 2016 pligt til at indberette deres 
priser og vilkår til den nye elprisportal, således at elforbrugere med et forbrug på 
op til 100.000 kWh om året lettest muligt kan danne sig et overblik over udbuddet 
af elprodukter og tilhørende priser. Alle elhandelsvirksomheder er endvidere for-
pligtede til at sørge for, at der til enhver tid findes relevante og korrekte oplysnin-
ger om virksomhedens priser og vilkår på egne hjemmesider.   

4. I medfør af elforsyningsloven kan Energitilsynet fastsætte nærmere regler om 
elhandelsvirksomhedernes indberetninger af oplysninger til elpris.dk. Dette kunne 
være nærmere regler om, hvilke oplysninger, der skal indberettes, samt hvordan og 
i hvilket format indberetningen skal ske.  

5. I notatet nedenfor orienteres Energitilsynet om de overvejelser, sekretariatet har 
gjort sig omkring indholdet af en ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes 
indberetning af priser mv. til elpris.dk.   

6. Hvis Energitilsynet tilslutter sig indholdet af bekendtgørelsen, vil denne som 
nævnt kunne sendes i høring.  

 

INDSTILLING 

7. Sekretariatet indstiller, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstil-
ling og vurdering tilslutter sig:  
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- at det i medfør af elforsyningslovens § 82 b, stk. 4, og § 88 udarbejdede udkast 
til bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af standardpriser, 
tariffer, rabatter og vilkår på elpris.dk sendes i høring.  

 

SAGSFREMSTILLING 

8. Ifølge elforsyningslovens § 82 b, stk. 1, har Energitilsynet ansvaret for at etable-
re og drive 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 offentlig tilgængelig på internettet og sikre gennemsigtighed, hvad angår 
elpriser, rabatter og vilkår.  

9. Den nye prisportal gik i luften den 1. april 2016 i forbindelse med ikrafttrædel-
sen af engrosmodellen.  

10. Der er tale om etablering af en uvildig prisportal på elmarkedet, der skal un-
derstøtte den nye leveringspligtregulering.  

11. Det fremgår af lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 82 b, stk. 1, at 
oplysningerne på elprisportalen skal formidles i et klart og let forståeligt sprog for 
at sikre gennemsigtighed for forbrugerne. Det forudsættes i denne sammenhæng, 
at elprisportalen klart skal forklare forskellen på de forskellige produkttyper.  

12. Det fremgår videre af bemærkningerne, at det er afgørende for fremme af kon-
kurrencen på elmarkedet, at portalen gør forbrugerne i stand til på et oplyst grund-
lag at vælge et af produkterne på markedet, ved at forbrugerne på en overskuelig 
måde kan sammenligne produkter på relevante parametre og nemt vælge det pro-
dukt, der passer til deres præferencer.  

13. Af elforsyningslovens § 82 b, stk. 4, fremgår, at Energitilsynet kan fastsætte 
nærmere regler for elhandelsvirksomhedernes indberetninger efter lovens § 72 a, 
stk. 5, og § 82 a, stk. 2.  

14. Det følger af elforsyningslovens § 72 a, stk. 5, at elhandelsvirksomheden skal 
sikre, at der til enhver tid findes relevante og korrekte oplysninger om alle virk-
somhedens produkter, herunder priser og vilkår, på virksomhedens hjemmeside. 
Det fremgår videre af bestemmelsen, at elhandelsvirksomheden tillige skal indbe-
rette disse oplysninger til den i § 82 b nævnte prisportal, så længe prisportalen 
drives under Energitilsynets ansvar.  

15. Af lovbemærkningerne til § 72 a, stk. 5, fremgår, at der under begrebet ”rele-
vante oplysninger” bl.a. hører oplysninger om, hvorvidt der er tale om en fast pris 
for en periode eller en variabel pris, opsigelsesperiode, information om rabatter, 
særlige introduktionstilbud og andre vilkår for elforbrugerne, herunder oplysning 
om priser og vilkår, når f.eks. et introduktionstilbud eller en rabat ophører. Desu-
den skal det klart fremgå af elhandelsvirksomhedens hjemmeside samt af oplys-
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ningerne til prisportalen, såfremt et produkt kun tilbydes i et eller flere begrænsede 
områder.  

16. Af elforsyningslovens § 82 a, stk. 2, fremgår, at Energitilsynet til brug for de 
årlige undersøgelser af elpriserne for forbrug op til 100.000 kWh om året, kan 
pålægge elhandelsvirksomhederne at markere bestemte produkter i forbindelse 
med indberetning af priserne til prisportalen.  

17. Af lovbemærkningerne til denne bestemmelse fremgår bl.a., at der er tale om 
en lavpraktisk markering af bestemte produkter f.eks. ved afkrydsning eller lig-
nende, som gør det muligt for Energitilsynet af følge produkter selv om de skifter 
navn.  

18. I medfør af bemyndigelsen i elforsyningslovens § 82 b, stk. 4, har Sekretariatet 
for Energitilsynet udarbejdet det som bilagssiderne 1-2 vedlagte udkast til be-
kendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes indberetning af standardpriser, tarif-
fer, rabatter og vilkår på elpris.dk. Nedenfor gennemgås indholdet af udkastet.  

19. Den nye bekendtgørelse erstatter bestemmelserne i Energitilsynets bekendtgø-
relse nr. 770 af 8. august 2005 om elforsyningsvirksomhedernes offentliggørelse 
af priser, tariffer, rabatter og vilkår. Sekretariatet vil tage skridt til at ophæve den-
ne bekendtgørelse med virkning fra 1. juli 2016. Dette sker ved, at Energitilsynets 
formand og sekretariatets direktør underskriver en bekendtgørelse om ophævelse 
af bekendtgørelsen fra 2005. Den underskrevne bekendtgørelse vil herefter blive 
offentliggjort i Lovtidende.    

Gennemgang af bekendtgørelsen 

20. Elhandelsvirksomheden skal, som anført i elforsyningslovens § 72 a, stk. 5, 
sikre, at der til enhver tid findes relevante og korrekte oplysninger om alle virk-
somhedens produkter, herunder priser og vilkår, på hjemmesiden. Disse oplysnin-
ger skal samtidig indberettes til elpris.dk.  

21. Hvad der i denne sammenhæng kan anses for ”relevante oplysninger”, har 
sekretariatet søgt at fastlægge, dels ved de opregnede definitioner i bekendtgørel-
sens § 1, og dels i § 2, der fastlægger, hvilke oplysninger, der skal indberettes.   

22. I bekendtgørelsens § 1 fastlægges bekendtgørelsens formål (§ 1,stk. 1), anven-
delsesområde (§ 1, stk. 2) samt definitioner (§ 1, stk. 3).   

23. Bekendtgørelsens § 1, stk. 3, definerer bl.a. begreberne fast pris, variabel pris, 
standardpris, standardrabat, midlertidig pris, gebyrer, øvrige rabatter, abonnement, 
kombinationsprodukt, som er defineret i bestemmelsen. Endvidere defineres stan-
dardvilkår og øvrige vilkår samt begreberne elhandelsvirksomhed og kunde.  

24.  I bekendtgørelsens § 2 er fastlagt, at elhandelsvirksomhederne skal indberette 
priser og vilkår til elpris.dk.  
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25. Bekendtgørelsens § 2 fastlægger i øvrigt, hvilke oplysninger, der skal indberet-
tes. Ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 1, skal indberettes de oplysninger om gæl-
dende priser, som fremgår elhandelsvirksomhedens hjemmeside i henhold til el-
forsyningslovens § 72 a, stk. 5.  

26. Bekendtgørelsens § 2, stk. 2, fastsætter, at priserne skal indberettes i kategori-
erne faste eller variable priser i øre/kWh.   

27. Bekendtgørelsens § 2, stk. 3, fastlægger, hvad elhandelsvirksomhederne skal 
oplyse for henholdsvis de faste og variable priser.  

28. Bekendtgørelsens § 2, stk. 4, vedrører kombinationsprodukter, hvorved forstås 
et elprodukt, hvor kunden samtidig køber et andet produkt. Såfremt en kunde kan 
opnå rabat ved at kombinere flere produkter, som elhandelsvirksomheden forhand-
ler, skal dette indberettes til elpris.dk under kombinationsprodukt.  

29. Bekendtgørelsens § 2, stk. 5, fastlægger, at for kombinationsprodukter skal 
indberettes den samlede abonnementspris, jf. § 2, stk. 3.  

30. Bekendtgørelsens § 2, stk. 6 fastlægger, at virksomhederne kun skal indberette 
oplysninger vedrørende kombinationsprodukter, obligatoriske gebyrer og øvrige 
gebyrer, hvis virksomheden tilbyder kombinationsprodukter og opkræver obligato-
riske gebyrer eller øvrige gebyrer.  

31. Bekendtgørelsens § 2, stk. 7, fastlægger, at elhandelsvirksomheden i forbindel-
se med oplysning om kontrakts- og betalingsbetingelser tillige skal oplyse om, 
hvilket produkt kunden skifter til, når et produkt med midlertidig pris udløber, og 
hvad prisen på produktet herefter er.  

32. Endelig fastlægger bekendtgørelsens § 2, stk. 8, at elhandelsvirksomheden på 
elpris.dk skal markere forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter.  

33. Bekendtgørelsens § 3 fastslår, at de til enhver tid gældende priser og vilkår 
skal indberettes efter § 2, og at enhver pris- og vilkårsændring efter samme be-
stemmelser skal indberettes straks og senest ved ikrafttræden.  

34. Bekendtgørelsens §§ 4 og 5 er sanktionsbestemmelser. Heri er fastsat, at Ener-
gitilsynet kan meddele påbud om efterkommelse af bestemmelserne i § 2 og § 3, 
og at der kan idømmes bødestraf ved undladelse af at efterkomme påbud og ved 
manglende efterkommelse af kravene i bekendtgørelsen. Endvidere gælder, at 
påbud kan påklages til Energiklagenævnet, og at Energitilsynet på elpris.dk oply-
ser om påbud i henhold til bekendtgørelsen, såfremt påbuddet er påklaget til Ener-
giklagenævnet.  

35. Bekendtgørelsens § 6 vedrører ikrafttrædelse. Det foreslås her, at bekendtgø-
relsen træder i kraft 1. januar 2017. Med virkning fra 1. oktober 2015 er indført to 
årlige ikrafttrædelsesdatoer, således at love og bekendtgørelser skal træde i kraft 1. 
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januar eller 1. juli, såfremt de har direkte konsekvenser for erhvervslivet. Det er 
Erhvervs- og vækstministeriet, der har fastsat den nye ordning.  

VURDERING 

36. Energitilsynet har som et overordnet mål efter elforsyningsloven at sikre for-
brugerne gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår på elområdet, 
jf. bl.a. elforsyningslovens § 82, stk. 6. En måde at udmønte dette på er, at forbru-
gerne på en ensartet og sammenlignelig måde oplyses om og har overblik over 
gældende priser og tariffer mv. 

37. Med engrosmodellens ikrafttræden har Energitilsynet fået en række nye opga-
ver. Ifølge elforsyningslovens § 82 b, stk. 1, har Energitilsynet fået ansvaret for at 
etablere og drive en prisportal for elpriser, rabatter og vilkår på det danske elmar-
ked for forbrugere med et forbrug på op til 100.000 kWh om året. Prisportalen skal 
være gratis og offentlig tilgængelig på internettet og sikre gennemsigtighed, hvad 
angår elpriser, rabatter og vilkår. Den nye prisportal - elpris.dk - gik i luften den 1. 
april 2016 i forbindelse med ikrafttrædelsen af engrosmodellen.  

38. Det forudsættes i lovbemærkningerne til bestemmelsen, at oplysningerne på 
prisportalen formidles i et klart og let forståeligt sprog for at sikre gennemsigtig-
hed, og at forbrugerne på en overskuelig måde kan sammenligne de udbudte pro-
dukter og nemt vælge det produkt, der passer til deres præferencer. 

39. Ifølge elforsyningslovens § 72 a, stk. 5, skal elhandelsvirksomhederne sikre, at 
der til enhver tid er relevante og korrekte oplysninger om alle virksomhedens pro-
dukter, herunder priser og vilkår, på virksomhedens hjemmeside. Alle disse oplys-
ninger skal også indberettes til elpris.dk.  

40. Energitilsynet har i forbindelse med engrosmodellen i medfør af elforsynings-
lovens § 72 a, stk. 8, fået til opgave at føre tilsyn med, at elhandelsvirksomhederne 
overholder forpligtelser i henhold til § 72 a, stk. 5. Formålet hermed er, at der skal 
være kontrol med, om virksomhederne tilbyder elprodukter uden at offentliggøre 
dem, f.eks. for at omgå leveringspligten. Hertil kommer, at det kan være til skade 
for konkurrencen, hvis kunderne ikke har mulighed for at se alle elprodukter, der 
tilbydes på en adresse.  

41. I medfør af elforsyningslovens § 82 b, stk. 4, er Energitilsynet bemyndiget til 
at fastsætte nærmere regler for elhandelsvirksomhedernes indberetning efter lo-
vens § 72 a, stk. 5, og § 82 a, stk. 2. Der er ikke tale om, at Energitilsynet skal 
fastsætte nærmere regler, men blot at Energitilsynet kan gøre det. 

42.  Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at det er vigtigt og relevant, at be-
myndigelsen i elforsyningslovens 82 b, stk. 4, udnyttes til at udstede en bekendt-
gørelse om indberetning af priser mv., således at det sikres, at der etableres ensar-
tethed og sammenlignelighed omkring virksomhedernes offentliggørelse af priser 
og vilkår og andre relevante oplysninger på egne hjemmesider og i forbindelse 
med de oplysninger herom, der indberettes til elpris.dk. Herved sikres tillige gen-
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nemsigtighed for forbrugerne, ligesom tilsynsopgaven efter elforsyningslovens § 
72 a, stk. 8, bliver nemmere at løfte. 

43. Sekretariatet vurderer, at det er vigtigt, at bekendtgørelsen i videst muligt 
omfang definerer de forskellige pris- og produkttyper samt vilkår herfor, jf. § 1 i 
bekendtgørelsesudkastet. Derved sikres, at begreberne priser, priselementer og 
produkttyper anvendes på en ensartet og sammenlignelig måde. Herved præciseres 
samtidig, hvad der i henhold til elforsyningslovens § 75 a, stk. 5, må anses som 
relevante og korrekte oplysninger om virksomhedens produkter.  

44. I § 2 i udkastet præciseres, hvilke prisoplysninger (faste og variable priser), der 
skal indberettes, og hvilke oplysninger og vilkår, der skal oplyses i tilknytning 
hertil. Indholdet af denne bestemmelse er ligeledes med til at fastlægge og sikre, 
hvad der må anses for relevante og korrekte oplysninger om virksomhedens pro-
dukter  og vilkårene herfor.  

45. I forbindelse med elhandelsvirksomhedernes indberetninger til elpris.dk efter 
1. april 2016 har sekretariatet været udfordret af en enkelt virksomheds måde at 
beregne elprisen på. Den pågældende virksomhed markedsfører et elprodukt uden 
binding, og kunden bliver ikke overført til et andet produkt efter udløbet af en 
periode med særlig lav pris, da produktet i princippet er uden udløb. Det specielle 
ved produktet er, at produktet har et prisloft, som er gældende for en periode på to 
måneder. Prisen fastsættes på baggrund af, hvad virksomheden selv finder rime-
ligt, og ikke som i branchen i øvrigt som en pris fastsat på baggrund af en veldefi-
neret elbørs som f.eks. Nord Pool. Prisen på elproduktet bliver efter udløbet af to 
måneders perioden med prisloft beregnet efter samme princip, det vil sige på bag-
grund af, hvad virksomheden finder rimeligt.   

46. I bekendtgørelsen har sekretariatet søgt at tage højde for indberetninger, som 
kan forhindre den nødvendige gennemsigtighed ved at definere en række prisbe-
greber som fast pris, variabel pris og midlertidig pris.  

47. Et elprodukt – som det foran nævnte – vil efter bekendtgørelsen være omfattet 
af definitionen midlertidig pris. Det fremgår af bekendtgørelsen, at hvis en kunde, 
som har haft et elprodukt med midlertidig pris, skal overføres til et andet produkt 
efterfølgende, så skal elhandelsvirksomheden på elpris.dk oplyse, hvilket produkt 
kunden bliver overført til, når perioden med den midlertidige pris er udløbet.  

48. Sekretariatet vurderer, at den udfordring, der er omtalt ovenfor omkring elpro-
dukter med midlertidig pris, kan håndteres og løses på denne måde.  

49. I udkastets § 3 er fastsat, at pris- og vilkårsændringer skal indberettes straks og 
senest ved disses ikrafttræden.  

50. Udkastets §§ 4 og 5 er sanktionsbestemmelser, hvorefter Energitilsynet kan 
meddele påbud om efterkommelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen samt 
iværksætte bødestraf ved manglende efterkommelse af påbud eller ved offentlig-
gørelse eller indberetning af priser og vilkår i strid med bekendtgørelsen.  
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51. Det kan diskuteres, hvad der skal ske, hvis en virksomhed på trods af bestem-
melserne i bekendtgørelsen indberetter forkerte priser til elpris.dk. Sanktionsbe-
stemmelsen vil da kunne bringes i anvendelse, men det er en tung og langsomme-
lig procedure. En anden mulighed kunne være at fjerne virksomheden fra el-
pris.dk. Sekretariatet vurderer dog, at dette vil kræve en udtrykkelig hjemmel i 
elforsyningsloven. Denne hjemmel er ikke til stede.  

52. Det skal samtidig nævnes, at indberetning af oplysninger fra erhvervsdrivende 
til elpris.dk tillige er omfattet af markedsføringslovens bestemmelser. Såfremt en 
elhandelsvirksomhed indberetter forkerte priser og vilkår i markedsføringen af 
virksomhedens produkter, kan der være tale om en overtrædelse markedsførings-
lovens bestemmelser, som Forbrugerombudsmanden kan tage op, hvis der er tale 
om et generelt problem. Det bemærkes, at en konkret tvist mellem en kunde og en 
elhandelsvirksomhed omkring priser og vilkår vil kunne forelægges Ankenævnet 
på Energiområdet.  

53. I udkastets § 6 er fastsat, at bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017. Her 
skal nævnes, at med virkning fra 1. oktober 2015 er der indført to årlige ikrafttræ-
delsesdatoer (1. januar og 1. juli) for love og bekendtgørelser, der har direkte kon-
sekvenser for erhvervslivet. Derfor foreslås 1. januar 2017 som ikrafttrædelsesda-
to1. 

54. Samlet set er det sekretariatets vurdering, at det udarbejdede bekendtgørelses-
udkast vil medvirke til at skabe ensartethed og sammenlignelighed omkring indbe-
retningerne til elpris.dk og dermed også større gennemsigtighed for forbrugerne.  

55. Sekretariatet skal foreslå Energitilsynet, at bekendtgørelsesudkastet lægges på 
Høringsportalen og sendes i officiel høring hos berørte interessenter. Det vil i før-
ste omgang være Dansk Energi, De Frie Energiselskaber, Energisammenslutnin-
gen, Energistyrelsen, Forbrugerombudsmanden, Ankenævnet på Energiområdet, 
Energinet.dk, Dansk Industri, Foreningen af Slutbrugere af Energi, Landbrug & 
Fødevarer, Håndværksrådet, Forbrugerrådet Tænk. 

56. Tilsynet vil blive præsenteret for høringssvarene og sekretariatets vurdering 
heraf i forbindelse med forelæggelse af bekendtgørelsesudkastet til endelig god-
kendelse på et kommende tilsynsmøde. 

RETSGRUNDLAG 

57. I det følgende er anført de lovbestemmelser med tilhørende uddrag af lovbe-
mærkninger, der har betydning og relevans for bedømmelsen af det foreliggende 
bekendtgørelsesudkast. 

 
1 Med ikrafttrædelsen af den nye bestemmelse i elforsyningslovens § 72 a, stk. 5, er det nu ved lov fastsat, at 
elhandelsvirksomheden skal  indberette  alle relevante oplysninger om virksomhedens produkter, herunder priser 
og vilkår til Energitilsynets prisportal, jf. elforsyningslovens § 82 b. Denne indberetningspligt er gældende pr. 1. 
april 2016. Energitilsynet har derfor hjemmel i loven til at pålægge selskaberne at indberette priser til elpris.dk. 
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Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 om elfor-
syning, som ændret bl.a. lov nr. 633 af 16. juni 2014 og lov nr. 577 af 4. maj 
2015 og senest ved lov nr. 261 af 16. marts 2016): 

58. Elforsyningslovens § 72 a oplister de opgaver, elhandelsvirksomhederne har i 
forhold til kunderne, herunder oplyse om produkter, priser og vilkår, jf. § 72,a, stk. 
5,: 

§ 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 informationsaktiviteter for at sikre gennemsigtighed 
om markedsforholdene for alle forbrugergrupper, herunder informere om 
husholdningsforbrugernes rettigheder i henhold til leveringspligten efter § 6 b. 
 Stk. 3. Elhandelsvirksomheden skal give den enkelte forbruger 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 nettekniske forhold. 
 Stk. 5. Elhandelsvirksomheden skal sikre, at der til enhver tid findes relevante og korrekte 
oplysninger om alle virksomhedens produkter, herunder priser og vilkår, på virksomhedens 
hjemmeside. Elhandelsvirksomheden skal tillige indberette disse oplysninger til den i § 82 b 
nævnte prisportal, så længe prisportalen drives under Energitilsynets ansvar. 
 Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan meddele 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 elhandelsvirksomheden 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 bygningsministeren, inden 4 uger efter at afgørelsen er 
meddelt virksomheden. 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 elhandelsvirksomhedernes overholdelse af stk. 5. 
Overholder en elhandelsvirksomhed ikke stk. 5, kan Energitilsynet meddele pålæg om omgående 
berigtigelse af forholdet. Misligholder elhandelsvirksomheden groft eller gentagne gange sine 
forpligtelser efter stk. 5, orienterer Energitilsynet klima-, energi-, og bygningsministeren herom. 
 Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelsen af 
bestemmelserne i stk. 2-5. 

 
−  

− UDDRAG AF LOVBEMÆRKNINGERNE TIL § 72 A: 
Med affattelsen af bestemmelsen i § 72 a, stk. 1, foreslås det, at en elhandelsvirksomhed skal 
være registreret som bruger datahubben i henhold til vilkår fastsat af Energinet.dk i medfør af § 
31, stk. 2 for at kunne varetage sine opgaver. Registreringen sker i datahubben efter vilkår fastsat 
af Energinet.dk. i medfør af § 31, stk. 2, under hensyn blandt andet til elhandelsvirksomhedernes 
øgede ansvar, som følger af, at elhandelsvirksomhederne får flere opgaver efter engrosmodellen 
og leveringspligtens indførelse. Vilkårene vil eksempelvis omfatte krav til it-sikkerhed, datakvalitet 
og dataudveksling i forhold til datahubben samt forhold, der indgår i Energinet.dk’s markedsfor-
skrifter, og som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for handel med elektricitet, jf. § 31, 
stk. 2, nr. 3. Rammerne fastsat af Energinet.dk skal blandt andet sikre, at en elhandelsvirksom-
hed ikke uretmæssigt overfører forbrugere til sin virksomhed eller misbruger oplysninger i data-
hubben til ikkelovlige formål. 
[…] 
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 […]  
 
Efter det foreslåede stk. 5 skal elhandelsvirksomhederne oplyse om priser og vilkår for alle deres 
produkter på virksomhedens egen hjemmeside og indberette disse oplysninger til en offentlig 
prisportal, jf. forslaget til § 82 b efter lovforslagets § 1, nr. 19. Under begrebet relevante oplysnin-
ger hører bl.a. oplysning om, hvorvidt der er tale om en fast pris for en periode eller en variabel 
pris, opsigelsesperiode, information om rabatter, særlige introduktionstilbud og andre vilkår for el-
forbrugerne, herunder oplysning om priser og vilkår, når f.eks. et introduktionstilbud eller en rabat 
ophører. Desuden skal det klart fremgå af elhandelsvirksomhedens hjemmeside samt af oplys-
ningerne til prisportalen, såfremt et produkt kun tilbydes i et eller flere begrænsede områder, jf. § 
6 b, stk. 2, som affattet ved lov nr. 633 af 16. juni 2014. Alt efter den konkrete udformning af pris-
portalen vil der skulle leveres yderligere oplysninger til prisportalen, eksempelvis vedrørende el-
produktets miljøkategori, elproduktets risikoprofil eller evt. supplerende ydelser til elproduktet. Det 
bemærkes, at Energitilsynet vil få en bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om bl.a. el-
handelsvirksomhedernes indberetninger af oplysninger om priser og vilkår, jf. de specielle be-
mærkninger til forslaget til § 82 b, stk. 4, jf. lovforslagets § 1, nr. 19. 
[…]  
 
 
Den foreslåede bestemmelse i stk. 8, 1. og 2. pkt. indebærer, at Energitilsynet skal føre tilsyn 
med elhandelsvirksomhedernes overholdelse af stk. 5. Hvis Energistilsynet finder, at en elhan-
delsvirksomhed ikke overholder stk. 5, vil Energitilsynet give pålæg om omgående berigtigelse af 
forholdet. Formålet med bestemmelsen er, at der skal være kontrol med, om virksomhederne til-
byder elprodukter uden at offentliggøre dem f.eks. for at omgå leveringspligten i § 6 b, stk. 1 i lov 
om elforsyning, jf. lov nr. 633 af 16. juni 2014, som finder anvendelse på de elprodukter, der er of-
fentliggjort efter forslaget til § 72 a, stk. 5. Desuden vil det være til skade for konkurrencen, hvis 
kunderne ikke har mulighed for at se alle elprodukter, der tilbydes på den adresse, hvor aftage-
nummeret befinder sig. Hvis et pålæg udstedt efter den foreslåede bestemmelse ikke efterkom-
mes, kan forholdet straffes med bøde efter § 87, stk. 1, nr. 7, i lov om elforsyning. 
  
Den foreslåede bestemmelse i stk. 8, 3. pkt., indebærer, at Energitilsynet skal informere klima-, 
energi- og bygningsministeren om det, hvis en elhandelsvirksomhed groft eller gentagne gange 
misligholder sine forpligtelser efter stk. 5. Formålet med denne bestemmelse er, at ministeren bli-
ver gjort opmærksom på de tilfælde, hvor Energitilsynet vurderer at der er grundlag for at fratage 
en virksomhed sin registrering i datahubben efter stk. 6. Dette er kun tilfældet, hvis der er tale om 
grov eller gentagen misligholdelse. Hvor der ikke er tale om grov eller gentagen misligholdelse 
bør Energitilsynets mulighed for at give påbud således udnyttes, før klima-, energi- og bygnings-
ministeren udnytter den strengere sanktion efter stk. 6. Der vil for eksempel være tale om grov 
misligholdelse, hvis en elhandelsvirksomhed forsætligt helt har undladt at offentliggøre sine pro-
dukter på sin hjemmeside eller at indberette oplysninger om sine produkter til elprisportalen. 
 […] 
 

59. Elforsyningslovens § 82 a vedrører de årlige prisundersøgelser, Energitilsynet 
foretager og offentliggør på hjemmesiden: 

§ 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 ikkediskriminerende. Resultatet af undersøgelserne offentliggøres på Energitil-
synets hjemmeside. 
 
Stk. 2. Til brug for undersøgelser af elpriser for elforbrugere efter stk. 1 kan Energitilsynet pålæg-
ge elhandelsvirksomhederne 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 sæl-
ges, jf. § 82 b, stk. 3, kan Energitilsynet til brug for sine undersøgelser af forbrugerpriserne efter 
stk. 1 pålægge elhandelsvirksomhederne at indberette deres elpriser for forbrugere med et for-
brug på op til 100.000 kWh om året til Energitilsynet og ved indberetningen at markere bestemte 
produkter. 
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Stk. 4. Energitilsynet kan fastsætte nærmere regler om indberetninger efter stk. 3. 

 
− LOVBEMÆRKNINGERNE TIL § 82 A: 

Baggrunden for den foreslåede bestemmelse i § 82 a er, at det vurderes at være nødvendigt at 
kvalificere Energitilsynets generelle overvågningsforpligtelse nærmere i forhold til forbrugerpri-
serne efter afskaffelse af forsyningspligtprisreguleringen for at opfylde kravet i artikel 37, stk. 1, 
litra o, i eldirektivet. 
 
Den foreslåede bestemmelse i § 82 a, stk. 1, indebærer, at Energitilsynet skal foretage årlige un-
dersøgelser af elpriser for kunder med et forbrug på op til 100.000 kWh og vurdere, om priserne 
er rimelige, let og klart sammenlignelige, gennemsigtige og ikkediskriminerende i overensstem-
melse med eldirektivets artikel 3, stk. 3. Resultatet af undersøgelserne skal offentliggøres på 
Energitilsynets hjemmeside. 
 
Formålet hermed er at sikre åbenhed om priserne. Endvidere forventes det at have en gavnlig ef-
fekt på konkurrencen, at det bliver offentligt kendt, hvis et eller flere produkter er mærkbart dyrere 
end de øvrige elprodukter på markedet. Der gives med bestemmelsen imidlertid ikke hjemmel til 
Energitilsynet til at pålægge virksomheder at ændre deres priser. 
 
Den foreslåede bestemmelse i stk. 2 indebærer, at Energitilsynet til brug for sine undersøgelser 
af forbrugerpriserne, kan pålægge elhandelsvirksomhederne at give bestemte produkter en mar-
kør ved indberetning til den nye prisportal, der vil skulle afløse Elpristavlen, jf. forslag til § 82 b i 
lov om elforsyning. En lignende bestemmelse gælder allerede i dag i forhold til elhandelsvirksom-
hedernes indberetninger til Elpristavlen. Bestemmelsen blev indsat ved § 1, nr. 49, i lov nr. 633 af 
16. juni 2014. Den foreslåede nyaffattelse indebærer alene, at der tages højde for, at Elpristavlen 
erstattes af den nye prisportal. Der er tale om en lavpraktisk markering af bestemte produkter for 
eksempel ved afkrydsning eller lignende, som gør det muligt for Energitilsynet at følge produkter, 
selvom de skifter navn. Markering af bestemte produkter kan eksempelvis være relevant for fort-
sat at følge den fremtidige udvikling af priserne for de produkter, som kunderne bliver overført til 
ved stiltiende accept i forbindelse med udløbet af forsyningspligtbevillingerne, der foreslås ud-
skudt til den 1. april 2016, jf. lovforslagets § 3, nr. 2. Virksomhederne kan ikke med hjemmel i be-
stemmelsen pålægges at fastholde bestemte produkter fremadrettet. Hvis en virksomhed ikke ef-
terkommer et pålæg fra Energitilsynet i henhold til bestemmelsen, vil Energitilsynet kunne udste-
de påbud herom efter § 85 c, stk. 1, i lov om elforsyning. 
 
Den foreslåede bestemmelse i stk. 3 skal sikre, at Energitilsynet fortsat kan varetage sin opgave 
efter stk. 1, hvis klima-, energi- og bygningsministeren på et senere tidspunkt skulle beslutte, at 
den nye prisportal, der foreslås etableret under Energitilsynets ansvar, lukkes eller sælges, jf. for-
slaget til § 82 b, stk. 3. I disse tilfælde vil Energitilsynet kunne pålægge elhandelsvirksomhederne 
at indberette de priser, der er genstand for prisovervågningen, og eventuelle markører, til Energi-
tilsynet direkte. Bestemmelsen vil først blive relevant, efter at Energitilsynet ikke længere kan rå-
de over prisportalen som database for de oplysninger, der er nødvendige for, at Energitilsynet 
kan varetage opgaven efter stk. 1. 
 
Med den foreslåede bestemmelse i stk. 4 bemyndiges Energitilsynet til at fastsætte nærmere reg-
ler om elhandelsvirksomhedernes indberetninger af priser, der er genstand for prisovervågningen 
og eventuelle markører efter stk. 3. Der vil eksempelvis kunne fastsættes regler om indberetnin-
gernes omfang og format. 
 

60. Elforsyningslovens § 82 b vedrører etableringen af en ny elprisportal: 

§ 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. Pris-
portalen skal være gratis og offentligt tilgængelig på internettet og sikre gennemsigtighed, hvad 
angår elpriser, rabatter og vilkår. 
 
Stk. 2. Energitilsynet kan udbyde opgaven nævnt i stk. 1 til en uvildig tredjepart, som har det for-
nødne markedskendskab. 
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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 elhandelsvirksomhedernes indberetninger 
efter § 72 a, stk. 5, og § 82 a, stk. 2. 

 
− LOVBEMÆRKNINGERNE TIL § 82 B: 

Med den foreslåede indsættelse af § 82 b i elforsyningsloven gives Energitilsynet ansvaret for at 
etablere og drive en uvildig prisportal for elpriser på det danske elmarked for at understøtte den 
nye leveringspligtregulering. 
 
Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 1, skal portalen være gratis og offentligt tilgængelig på 
internettet, ligesom den skal sikre gennemsigtighed i elpriserne for forbrugerne. Der skal således 
etableres en ny offentligt tilgængelig hjemmeside. For at sikre gennemsigtighed for forbrugerne, 
skal oplysningerne på elprisportalen formidles i et klart og let forståeligt sprog. Endvidere skal el-
prisportalen klart forklare forskellen på de forskellige produkttyper, herunder skal portalen uden 
unødig forsinkelse være kompatibel med de nye produkttyper, som måtte opstå i forbindelse med 
indførelsen af engrosmodellen og afskaffelsen af forsyningspligtbevillingerne. Det er afgørende 
for at fremme konkurrencen på elmarkedet, at portalen gør forbrugerne i stand til på et oplyst 
grundlag at vælge et af elprodukterne på markedet, ved at forbrugerne på en overskuelig måde 
kan sammenligne produkter på relevante parametre og nemt vælge det produkt, der passer til de-
res præferencer. Dette vil der skulle tages højde for ved den konkrete udformning af prisportalen 
og de oplysninger, som prisportalen skal kunne indeholde, eksempelvis udover oplysninger om 
priser og leveringsvilkår også oplysninger om et produkts miljøkategori eller om den økonomiske 
risiko, som forbrugeren udsættes for ved de enkelte produkter. Det vurderes endvidere at være 
afgørende, at forbrugerne skal kunne handle i tillid til oplysningernes objektivitet og rigtighed. 
 
Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 2 skal Energitilsynet kunne udbyde opgaven med etable-
ring og drift af prisportalen under Energitilsynets ansvar til en uvildig tredjepart, som har det for-
nødne markedskendskab. Med det fornødne markedskendskab menes en aktør, der har tilstræk-
keligt kendskab til detailmarkedet for elhandel til at kunne drive portalen på en professionel måde. 
Formålet med at give Energitilsynet hjemmel til at udbyde opgaven med etablering og drift af 
prisportalen er, at opgaven dermed kan løftes af en eller flere aktører med ekspertise inden for 
kommunikations- og formidlingsmæssige opgaver samt IT-udvikling, indrapportering af data m.v. 
Prisportalen vil fortsat skulle drives under Energitilsynets ansvar. Det forudsættes således, at 
Energitilsynet i sin egenskab af projektejer sikrer en overordnet styring og ledelse af projektet, 
herunder af projektets budget. Med uvildig tredjepart forstås en fysisk eller juridisk person, som 
ikke har interesse i at fremme salget af et eller flere bestemte energiprodukter, og som ikke re-
præsenterer nogen, der har en sådan interesse. Hensynet bag at stille krav om, at etableringen 
og driften af portalen skal varetages af en uvildig aktør, er at fremme forbrugernes tiltro til prispor-
talen. 
 
Den foreslåede bestemmelse i stk. 3 indebærer, at klima-, energi- og bygningsministeren kan be-
slutte at lukke eller sælge prisportalen, hvis Energitilsynet vurderer, at der ikke længere er behov 
for prisportalen i markedet. Det vil være afgørende for vurderingen af, om der fortsat er behov for 
prisportalen, om forbrugerne har adgang til at orientere sig på elmarkedet og sammenligne elpri-
ser uden brug af portalen. Ved vurderingen heraf kan der tages hensyn til, om der i mellemtiden 
er udviklet gode, private prisportaler, som er egnede til at udfylde funktionen for den under Ener-
gitilsynets ansvar drevne portal, herunder til at sikre gennemsigtigheden. 
 
Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 4 vil Energitilsynet få en bemyndigelse til at fastsætte 
nærmere regler om elhandelsvirksomhedernes indberetninger af oplysninger om priser og vilkår, 
jf. forslaget til § 72 a, stk. 5, jf. lovforslagets § 1, nr. 17, og eventuelle markører for bestemte pri-
ser, jf. forslaget til § 82 a, stk. 2, jf. lovforslagets § 1, nr. 19. Det kunne eksempelvis være nærme-
re regler om hvilke oplysninger, der skal indberettes, samt hvordan og i hvilket format indberet-
ningen skal ske. 
 

61. Elforsyningslovens § 85 c vedrører udstedelse af påbud og elforsyningslovens 
§ 88 fastsættelse af sanktioner:  
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§ 85 c. Klima-, energi- bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider 

mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets eller 

Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med  grænseoverskridende elek-

tricitetsudveksling, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. 

Stk. 2. Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod en juridisk bindende afgørelse truffet 

af det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder, bringes i or-

den straks eller inden en nærmere angivet frist.  

§ 88. I regler, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af 

bestemmelserne i eller vilkår og påbud udstedt i henhold til reglerne. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelo-

vens 5. kapitel.  

 

 


