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ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

København, den 22/1 – 2013. 

 

Vedr.: Høringssvar - Ny faktureringsbekendtgørelse 

Foreningen for De Frie Energiselskaber takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med ny fakture-

ringsbekendtgørelse. 

 

Vi hilser en enkel og overskuelig elregning velkommen – ikke mindst af hensyn til de mange forbrugere, der dårligt kan 

overskue de mange poster på deres elregning. Det er vores opfattelse, at den enkle elregning vil lette gennemsigtighe-

den omkring elforbrug og priser - og derigennem fremme konkurrencen. 

 

Vores generelle holdning til faktureringsbekendtgørelsen er, at der skal være så få krav som muligt således, at det på 

baggrund af nogle helt enkle minimumskrav er muligt at tilbyde vores kunder en overskuelig faktura. Vi har fire kom-

mentarer til følgende punkter i bekendtgørelsen: 

 

1. Vederlagsfri tilsendelse af specificeret regning 

2. Partnerskab omkring vand, spildevand mv.  

3. Simplificeret regning 

4. Tidspunkt for implementering 

 

Ad 1. Vederlagsfri tilsendelse af specificeret regning 

Vi er tilhængere af, at kunderne kan rekvirere en specificeret regning, og at selskabet skal forpligtes til at give denne 

efter kundens ønske. Vi ønsker dog, at den specificerede regning alene vederlagsfrit findes specificeret på selskabets 

hjemmeside via ”Min Side”, hvorfra det er op til den enkelte kunde at printe regningen ud.  

 

I forlængelse heraf ønsker vi at arbejde imod det papirspild, som vil komme, hvis den specificerede ekstraydelse er gra-

tis. Det kan heller ikke være i forbrugernes interesse ikke at fremme elektroniske løsninger - eller at alle skal bære eks-

traudgifter til ekstraservice. Vi indstiller derfor, at udgiften til ekstraservice bæres af de kunder, der har behovet for eks-

traservice og at tilbud om fuld specifikation til enhver tid stilles til rådighed elektronisk. 

 

Ad 2. Partnerskab omkring vand, spildevand mv.  

Vi er stærkt kritiske overfor forslaget om fortsatte partnerskaber vedr. elregningen. Det er ganske enkelt ikke i tråd med 

de politiske hensigter bag den generelle lovgivning på området.  

 

Det er politikernes hensigt at understøtte øget konkurrence og mere gennemsigtighed. Det er ikke vores overbevisning, 

at man ved at give de gamle monopoler mulighed for at indgå partnerskab med monopolselskaber indenfor vand og 

spildevand bidrager til at skabe overblik for forbrugeren om, hvilke selskaber der leverer hvilken ydelse. Herunder at 

elområdet ikke længere er en monopolbranche men en branche, hvor der frit kan vælges mellem en række forskellige 

produkter og en række forskellige leverandører.  

 

Hele grundlaget for Engrosmodellen og ønsket om ”en regning til forbrugerne” har været at skabe klarhed og at forenk-

le systemet. Det bidrager flere udbydere og produkter på samme regning ikke til. Tværtimod. Vi indstiller derfor, at 

muligheden for at indgå partnerskaber ift. elregningen fjernes fra forslaget.  

 

 

Ad 3. Den simple regning 

Det er påvist mere end en gang, at forbrugerne har svært ved at overskue deres elregning. Nu har vi en mulighed for at 

gøre det lettere for forbrugerne at forstå deres elregning. 

 



    

 

 

 

 

2 

 

Formålet med den specificerede regning er at skabe overblik. Alle uddybende oplysninger har kunden adgang til via den 

udvidede regning.  

 

Det er igennem vores nære dialog med kunderne ikke vores indtryk at en opsplitning på faste og variable omkostninger 

er efterspurgt. For den enkelte kunde er det den samlede pris – uagtet at en del af prisen eksempelvis fast eller variabel 

– som kunden vil kigge på. Helt på linje med eks. moms som afgift, så kigger kunden på det samlede beløb for en vare. 

Sådan er det også på elområdet. Kunden ser på den samlede pris, når kunden skal vurdere om det her er en attraktiv 

vare.  

 

Derfor kan foreningen for De Frie Elhandlere kun støtte en forenkling og en samling af posterne forbrugernes elregning 

med følgende oplysninger:  

 Perioden i tid 

 Forbrug i kWh 

 Pris i øre/kWh 

 Gebyr i DKK 

 Samlet betaling i DKK 

 

Vi har vedlagt Bilag 1. Eksempel på enkelt brev, der illustrerer hvor enkelt det kan gøres for forbrugerne.  

 

Ad 4. Tidspunkt for implementering 

Foreningen for De Frie Energiselskaber ser ikke faktureringsbekendtgørelsen og Engrosmodellen som hinandens forud-

sætninger. De ændringer, der er foreslået i faktureringsbekendtgørelsen, kan indføres helt uafhængigt af den politisk 

besluttede Engrosmodel.  

 

Derfor ser vi ingen objektive begrundelser for at udskyde de fordele, der vil være for forbrugeren ved en forenklet el-

regning. Foreningen indstiller derfor til, at faktureringsbekendtgørelsen implementeres som planlagt til 1. oktober 2014. 

Dermed vil forbrugerne hurtigst muligt få et større overblik over deres elforbrug og priser såvel som konkurrencen vil 

stimuleres som følge af øget gennemsigtighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

De Frie Energiselskaber 

 


