


Status 
Status på engrosmodellen, elforsyningsloven og screening 
af varmtvandsmåler:  
 
Hvordan sikrer vi overholdelse af de nye regler, og hvordan går 
det generelt med det ”nye” frie el-marked v/Mikkel Jungshoved, 
BL 



Kilde: Energinet.dk  



Kilde: Energinet.dk 



Den almene sektors udfordringer med 
datahub/engrosmodellen 

•Vi er, som ejer af bygningen, pålagt måleransvaret 
 
•Vi kan godt hjælpe vores beboere med at finde en el-
leverandør, men vi må principielt ikke 
 
•Købeloven – salgskanal 
 
•Persondataloven – cpr nr. 
 
•Hvem skal vi vælge? 
 



El-marked 
 
• El-priser er historisk lave 

 
• Fastpris eller spotpris 

 
• Krav til leverandører om håndtering af tomgangslejligheder 

 
• Beboer der opsiger deres elaftale uden vores viden  
 



Prisudvikling el – Kilde: Danish Commodities  



Konklusion 



Forventninger til fremtiden 



El-marked – hvad skal i vælge? 
 
• El-priserne er historisk lave! 

 
• Skal man vælge fastpris eller spotpris? Vælg variable priser! 

 
• Stil krav til leverandører om håndtering af tomgangslejligheder 

samt beboere, der opsiger deres elaftale uden jeres viden 
  

• Kvartalsafregning af alle småforbrug 



EU’s energieffektiviseringsdirektiv 
•Artikel 9-12  
 
•Målerbekendtgørelsen 
 
•Faktureringsbekendtgørelsen 
 
•Screening for varmtvandsmålere 



Faktureringsbekendtgørelsen 
Der skal leveres faktureringsoplysninger 4 gange årligt, såfremt det er 
teknisk muligt økonomisk rentabelt ! 
 
1. Led: 
Alle energi- og forsyningsselskaber, der leverer direkte til kunderne, 
skal lave 4 faktureringer om året, hvis kunderne ønsker det. 
 
2. led:  
Gælder alle etageejendomme, hvor man laver fordelingsregnskaber 
mv. her vurderer energistyrelsen, at det ikke er rentabelt, og teknisk 
gennemførligt, hvorfor vi er fritaget. 



Målerbekendtgørelsen og screening 
• Etablering af varmtvandsmåler inden 1. januar 2017 – teknisk 

gennemførligt og økonomisk rentabelt 
 

• Der skal udarbejdes en beregning, der viser rentabiliteten for 
hver afdeling 
 

• Kommunen er ansvarlig myndighed 
 

• BL har udarbejdet en screeningsmodel  i samarbejde med 
Boligkontoret Danmark, der kan lave screening af 
rentabiliteten  

 



Hvad er jeres erfaringer!  

 Hvor mange har DONG som leverandør og hvorfor? 
 

 Hvor mange har haft problemer med deres el-leverandør i 
forbindelse med fraflytninger? 
 

 Hvordan går det med eksempel vis sikker mail som? 
 



Spørgsmål! 
 
 
 

                                                                  ?                                                                        
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