Fakta om Engrosmodellen
En omfattende ændring af lovgivningen om detailmarkedet for elektricitet træder i
kraft den 1. april 2016. De nye lovgivningsmæssige rammer går under betegnelsen
Engrosmodellen. Grundlæggende er der taler om en reform, der skal styrke
konkurrencen og forbrugernes muligheder på elmarkedet.
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Engrosmodellen indebærer en ændret ansvars- og opgavefordeling mellem
netvirksomheder og elhandelsvirksomheder. Elhandelsvirksomhederne bliver det
centrale omdrejningspunkt på elmarkedet i forhold til forbrugerne. Kundekontakten
overgår til elhandelsesvirksomhederne og dem alene.
Netvirksomhederne bliver herefter engrosleverandører af net- og systemydelserne.
Det betyder, at elhandelsvirksomhederne køber net-og systemydelser af
netvirksomhederne og Energinet.dk. Herefter sælger elhandelsvirksomhederne
”leveret el” til forbrugerne som et samlet produkt.
Netvirksomhederne vil fortsat skulle varetage opgaver vedrørende drift,
vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af elnettet, måling af elforbruget
og energibesparelser.
Med den nye ansvarsfordeling vil forbrugerne fremover kun modtage én samlet
elregning for køb af elektricitet, uanset hvilken elhandelsvirksomhed forbrugerne
har indgået aftale med. Elregningen, der omfatter elektricitets- og netbetalinger
samt energiafgifter, vil fremover opkræves af elhandelsvirksomhederne, der får den
primære kontakt med elforbrugerne.
Hensigten med, at kundekontakten overgår til elhandelsvirksomhederne, er, at det
skal blive nemmere for forbrugerne at orientere sig på elmarkedet og foretage
prissammenligninger. Forbrugerne vil samtidig få et bedre overblik over betalingen
for elektricitet. Det er forventningen, at den ændrede ansvarsfordeling gør, at
forbrugerne i højere grad vil udnytte mulighederne for frit leverandørvalg af
elektricitet, hvilket forbrugerne hidtil har været tilbageholdende med. Det vil fremme
konkurrencen på elmarkedet.
Den tidligere forsyningspligt, som handelsselskaberne var pålagt at tilbyde
forbrugerne ændres således, at elhandelsvirksomhederne i stedet pålægges en
leveringspligt. Leveringspligten forpligter elhandelsvirksomhederne til mod betaling
at levere el til alle husholdningsforbrugere, som anmoder om det. Forbrugere, som i
dag modtager el fra en forsyningspligtvirksomhed til regulerede priser, vil, når den
ændrede ansvarsfordeling træder i kraft, aktivt skulle vælge deres
elhandelsvirksomhed. Dette er frem for at forbrugerne, som er tilfældet efter den
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hidtil gældende regulering, automatisk bliver forsynet med elektricitet af den
forsyningspligtige virksomhed, hvis de ikke træffer et aktivt valg.
Samtidig lanceres en ny elpristavle www.elpris.dk, som drives i myndighedsregi, og
hvor det bliver nemmere for forbrugerne at sammenligne priser og produkter.
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