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INFO: Vigtige nye regler for el-kundeforhold gennem køb af el via sin El-
leverandør 
 

Flytninger i relation til aftagning af El (elektricitet) og ændring af flyttemeddelelsesregler. 
 
Med idriftsættelse af DataHub’en (centralt el-registreringssystem) og forventet ikrafttrædelse af ny forbruger-

beskyttelsesbekendtgørelse, i medfør af lov om elforsyning, ændres reglerne for registrering af til- og fraflytninger.  

Hammel Elforsyning Net A/S (HEF) er medlem af Dansk Energi, som har udarbejdet et notat vedr. de nye regler 

omkring flytteprocesser. Notatet er grundlag for denne INFO til elkunder i Hammel. 

De nye flytteprocesser, gældende fra den 1. marts 2013, indeholder det afgørende nye, at enhver elkunde skal 

meddele flytning via sin elleverandør. Dette gøres enten af kunden selv og af egen kraft eller gennem et boligselskab 

eller anden instans som den pågældende kunde måtte have en aftale med herom.                                                  

Elleverandøren er det selskab hvor kunden køber El. Dette selskab kan være valgt af kunden selv eller være et såkaldt 

pligtselskab der har til opgave at levere el, hvis kunden ikke selv har valgt.   

Historisk indtil før 1. marts 2013 

Transporten af el sker gennem nettet i Hammel som HEF står som ejer af. HEF har indtil før den 1. marts 2013 

håndteret alle flytninger gennem direkte henvendelser fra vore kunder, og holdt styr på hvilken kunde der til enhver 

tid var knyttet til en given elinstallation. 

Fremtid fra og med 1. marts 2013 

Fra og med denne dato skal der meldes flytning direkte til elleverandøren som så sørger for at HEF får de nødvendige 

oplysninger om flytningerne og elmåleroplysninger.  

El-kunden skal give meddelelse om flytning direkte til elleverandøren, og dette  

• Senest 3 dage før flytning 

• Meddelelsen kan dog tidligst afgives 2 måneder før flytning 

• Tilflytning kan dog meddeles sådan at timeaflæste installationer henholdsvis skabelonafregnede 

installationer kan tilbagedateres fra datoen fra meddelelsen med henholdsvis 5 arbejdsdage og 15 

arbejdsdage 

Note: Timeaflæste installationer er normalt udgangspunktet for større kunder, mens skabelonafregnede installationer 
er det normale for private kunder / kunder med et moderat forbrug. 

 

Reglerne omkring aflæsning af målere er uændrede. Men det er uhyre vigtigt at fraflytteren og indflytteren, eller den 
der overtager den fremtidige forpligtigelse, er enige hvad angår MÅLERSTANDEN og tidspunktet herfor. 

Vi håber på forståelse af ovenstående INFO. Men som altid står vi i HEF til rådighed med yderligere oplysninger. 

Med venlig hilsen 

Hammel Elforsyning Net A/S – Onsdag den 19. februar 2013 

I ovenstående tages der forbehold for faktuelle fejl og evt. ændringer i lovgrundlaget. 


