
 

Dok. 4856/13, Sag 10/3365 1/5 

04. januar 2013 

JOG/JOG 

 

Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige 

og øvrige parter1 

 

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af 

afsnit 5 i forskrift H1. 

 

Energinet.dk gennemførte en høring af afsnit 5 i forskrift H1 med brev af 5. 

december 2012 og høringsfrist den 19. december 2012. Høringen blev foretaget 

blandt netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter1. 

 

Følgende har fremsendt høringssvar: 

 

Danske Energi 

Dong Energi 

Energi Danmark A/S 

Grindsted El og Varmeværk A.m.b.A 

Datatilsynet 

 

Herudover har Scanenergi meddelt at de er indforstået med ændringen og at 

ændringen vurderes at være markedskonform, samt har DI meddelt at de ikke 

har nogen kommentarer. 

 

I det følgende gennemgås høringssvarene i hovedtræk med Energinet.dk's re-

aktion i kursiv, herunder med oplysning om hvorvidt høringssvarene har givet 

anledning til ændringer i de foreslåede markedsregler. Enkelte af de modtagne 

høringskommentarer har været af ren redaktionel karakter og er ikke medtaget 

i dette høringsnotat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 Dansk Energi, FSE, Forbrugerrådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Ankenævnet på Energiområdet, Datatilsynet, Energi-styrelsen, Energiklagenævnet, 

Dansk Erhverv, DI, Håndværksrådet, Landbrug & Fødevarer.   
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Kommentarer 

Dansk Energi 

Afsnit 5.1.1  

Vi forudser, at netvirksomhederne også fremadrettet vil ønske at hjælpe 

kunder, hvis en kunde ikke har kunnet få elleverandøren til at rette en fejl 

som beskrevet i afsnit 5.1.1, på samme måde som netvirksomhederne 

også kan være kunder behjælpelig med at rette fejl-agtige leverandør-

skift. Vi forudsætter derfor, at også netvirksomhederne på kundens vegne 

kan indsende webformular til ”fejlagtig flytning” via DataHub’en.  

Afsnit 5.2  

Som beskrevet i afsnit 5.2 er det fortsat netvirksomheden der har ansva-

ret for at beslutte, hvad der skal ske med et målepunkt uden en registre-

ret bruger. Denne opgavefordeling er Dansk Energi enig i.  

Vi skal dog bemærke, at det i flere tilfælde ikke vil være muligt for net-

virksomheden at ”finde en ny bruger” på 2 dage – fra meddelelse modta-

ges fra DataHub’en 3 dage før skæringsda-toen til frist for meddelelse til 

DataHub’en 1 dag før skæringsdatoen. Det må derfor forventes at det vil 

være ofte, at et målepunkt bliver inaktivt, før netvirksomheden når at 

finde en ny bruger og give besked til forsyningspligtselskabet om regi-

strering heraf. 

 

Energinet.dk’s svar 

Ad. 5.1. Der ikke noget til hinder for, at en netvirksomhed hjælpe kun-

den.Men intentionen med ændringen er at kunden, kun skal henvende sig 

til sin elleverandør. Dette også set i lyset af den kommende implemente-

ring af Engrosmodellen. 

Ad. 5.2. Energinet.dk er enig i at dette er konsekvensen, men samtidig 

må vi for god ordens skyld  opfordre til at de 3 arbejdsdages frist over-

holdes. 

 

Dong Energi A/S 

Modtagelse af flytteaflæsninger 
 
I forskriften henvises til at flytteaflæsninger modtages efter regelsættet i 

D1 afsnit 8.1.1. 

 

Vi gør opmærksom på, at netvirksomhedernes mulighed for at modtage 

aflæsninger i forbindelse med flytninger reduceres markant i forhold til i 

dag med mindre at leverandørerne bemyndiges til at modtage flytte-

aflæsninger og videresende disse til netvirksomheden.   

 

Vi vil derfor anmode om, at der i H1 afsnit 5 gives mulighed for, at leve-

randørerne kan modtage flytteaflæsninger og videresende disse til net-

virksomheden. I praksis kan det ske via en web-formular eller mail. 

 

Alternativet kan være, at netvirksomheden sender aflæsningskort til kun-

der, der er flyttet fra adressen eller til adresser uden kunder eller hvor 

Postdanmark videresender brevet til kunden som er flyttet, men hvor 

kunden ikke mere har mulighed for at aflæse måleren. 

 

Konkret kan bemyndigelsen noteres i afsnit 5.1 og 5.2 i procesforløbet. 
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Energinet.dk’ svar 

Afsnit 8.1.1. i forskrift D1 vedrører alene netvirksomhedens indsendelse 

af aflæsningsdata til DataHub’en. Hvordan disse aflæsninger indhentes af 

netvirksomhederne er ikke en del af forskriften, men er op til netvirksom-

heden at foretage mest hensigtsmæssigt i forhold til opfyldelse netvirk-

somhedens måleransvar. 

 

De forskellige former for indhentelse af aflæsninger, som Dong beskriver, 

er derfor stadig muligt efter de eksisterende forskrifter, og Energinet.dk 

vurderer derfor, at der ikke er behov for at foretage ændringer i forskrif-

terne.  

 

Energi Danmark A/S 

Side 2 – figuren: Efter at have fået et udkast til en standardaftale mellem 

Net og elhandel (Engrosmodellen), er vi usikre på, om netbenyttelsesafta-

len er lig velkomstbrev. 

 

Side 3 – punkt 5: Efter at have fået et udkast til en standardaftale mellem 

Net og elhandel (Engrosmodellen), vil vi gerne have specificeret, hvad der 

skal indgå i et velkomstbrev. 

 

Side 3 – fodnote 3: Blot til information, så ser vi her en potentiel risiko 

for, at der kan opstå inkonsistens mellem Datahub data og Netselskabs-

data når man blot påmindelse på email. 

 

Side 4 – afsnit 5: Vi går ud fra at når netvirksomheden indsender en 

webformular, så er det Datahub’en der ved, hvem Elleverandøren er? 

Netselskabet ved det jo ikke, og må vel ikke spørge kunden om det? 

 

Energinet.dk’s svar 

Ad side 2: Den nye standardaftale mellem net og elhandel gælder når 

engrosmodellen implementeres 1. oktober 2014, hvor der også sker æn-

dringer i forskrifterne. 

Ad side 3: se svar i ad side 2 

Ad side 3 – fodnote 3: Fodnoten er ikke i høring og er ikke en tilføjelse til 

tidligere versioner sendt i høring. Derfor bibeholdes fodnoten. 

Ad side 4: Vi kan bekræfte dette.  

Grindsted El og Varmeværk A.m.b.A 

GEV A/S finder ændringerne særdeles problematiske, idet vi som multi-

forsyning udover el, ligeledes afregner varme, vand og på vegne af Bil-

lund Kommune vandafledning til en stor del af de nuværende netkunder. 

 

Den manglende mulighed for netvirksomheden til at melde tilflytning eller 

fraflytning giver således GEV A/S store problemer i de tilfælde, hvor vi fra 

kunden modtager en flytning på varme eller vand, men hvor der af en 

eller anden grund ikke modtages flytning på el delen gennem datahub-

ben. Problemerne opstår ligeledes i de tilfælde hvor der eventuelt ikke er 

overensstemmelse mellem angivne flyttedatoer på el oplyst gennem da-

tahubben, og vand og/eller varme oplyst af kunden direkte til GEV A/S 
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Dette vil specielt kunne opstå i forbindelse med flytninger i boligforenin-

ger, hvor der efter aftale meldes fraflytning af boligforeningen vedr. var-

me og vand, men hvor kunden selv melder fraflytning til el handleren, 

som boligforeningen jo ikke kender, og dette sker på forskellige datoer, 

idet den pågældende kunde ikke er opmærksom på evt. hæftelse i en 

istandsættelses periode. 

 

GEV A/S vil således konsekvent skulle afvente enhver flytning af varme 

og vandkunder på de installationer hvor der også er el, hvorfor disse kun-

der stilles dårligere i forbindelse med opgørelse af deres samlede forbrug 

af varme og vand. 

 

En af ideerne bag DataHub og efterfølgende samfakturering (DataHub 2) 

har været at det skulle være nemmere for kunderne. Men som GEV A/S 

ser de forslåede ændringer i forskrift H1 med fører den manglende mulig-

hed for tovejs kommunikation i forskriften at det bliver mere besværligt 

og uforståeligt for de kunder der i dag får levering fra multiforsyninger og 

nu ikke længere kan melde flytning til et sted.  

 

GEV A/S finder endvidere, at den med ændringen i kapitel 5, manglende 

mulighed for tovejs kommunikation på elmarkedet gør hele håndteringen 

af kunderne meget ufleksibel, med risiko for, at de danske el kunder i 

endnu mindre omfang end i dag vil forstå meningen bag det frie valg af el 

leverandør. 

 

GEV A/S finder det således nødvendigt, at netselskaber fortsat har mulig-

hed for at melde flytning gennem datahubben, da den manglende mulig-

hed for dette vil stille kunderne i multiforsyninger betydeligt ringere end 

tidligere. 

 

I forbindelse med DataHub 2 (samfakturering) er vi klar over, at der nok 

kommer nogle ændringer i forskrifterne, herunder eventuel fjernelse af 

Netvirksomhedens mulighed for at anmelde flytning. 

 

Men den nuværende ændring i forskrift H1 kommer med meget kort var-

sel, og giver ikke mulighed for, på en ordentlig måde at gennemgå de 

mange problemstillinger, der kan påstå, når denne mulighed fjernes og 

dermed finde frem til løsningsmodeller der kommer alle aktører samt 

kunderne til gode. 

 

GEV A/S har tidligere på orienteringsmøder omkring samfakturering og 

implementering af Engrosmodellen fremført vores bekymringer for de 

problemstillinger der nævnes i vores høringssvar, og vi er i den forbindel-

se blevet stillet i udsigt, at disse vil blive behandlet i forbindelse med im-

plementering af DataHub 2, således at det her vil fremgå hvorledes vi 

som multiforsyning skal forholde os i de forskellige situationer. Med denne 

meget hurtige ændring af den eksisterende forskrift, finder vi ikke dette 

sker indenfor en tidshorisont der giver os mulighed for at løse eventuelle 

problemer vi som multiforsyning har, på en hensigtsmæssig måde. 
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GEV A/S uddyber gerne høringssvaret, såfremt der er behov herfor. 

 

Energinet.dk’s svar 

Energinet.dk anerkender problemstillingerne som GEV A/S fremfører.  

Problemstillingerne som beskrevet af GEV er gældende for de fleste multi-

forsyningsselskaber, og Energinet.dk er bekendt med, at ændringerne 

betyder at nogle multiforsyningsselskaber har/vil foretage forskellige for-

retningsmæssige og organisatoriske tiltag, så de fortsat kan yde kunder-

ne en god service.  

Beslutningen om at ændre reglerne for melding af flytning er imidlertid et 

politisk ønske i forbindelse med ændringen af forsyningspligtbevillingerne. 

Intentionen med ændringen er at undgå at kunderne flyttes til forsy-

ningspligt produktet ved flytning. Ændringen er således også helt i tråd 

med den ændring af rollefordelingen, mellem netvirksomheden og elleve-

randøren, som kommer i forbindelse med implementeringen af Engros-

modellen.   

 

Datatilsynet 

Datatilsynet forudsætter, at persondataloven vil blive iagttaget i forbin-
delse med de behandlinger af personoplysninger, der vil ske efter mar-
kedsforskriften.  
 

Energinet.dk’s svar 

Energinet.dk vil naturligvis iagttage persondataloven i forbindelse med 

behandling af personoplysninger. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


