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Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabe-

lonafregning mv. 

 

Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. sep-

tember 2010 anmelde sine metoder for fastsættelse af priser og vilkår til Ener-

gitilsynet.  

 

Nedenstående gennemgang indeholder en metodeanmeldelse af Energinet.dk's 

markedsforskrift H2, der vedrører skabelonafregning mv. Forskriften træder i 

kraft den 1. oktober 2015. 

 

Metodeanmeldelsen er bygget op således, at (a) indledningsvis er metodevalget 

gengivet direkte fra forskrift H2, (b) såfremt metoden har været genstand for et 

høringssvar, er der indsat en henvisning til høringsnotat af 25. februar 2014, og 

(c) afslutningsvis er baggrunden for metodevalget beskrevet.  

 

Det er Energinet.dk's vurdering, at de anmeldte metoder kan indstilles til god-

kendelse, idet de opfylder Elforsyningslovens krav, der fastslår, at vilkår skal 

være gennemsigtige, objektive, rimelige, ikke-diskriminerende og offentligt 

tilgængelige, som blandt andet anført i lovens § 6, stk. 4 og § 31, stk. 2.  

Forskrifterne er udarbejdet i overensstemmelse med lovens formålsbestemmel-

se i § 1, herunder hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og 

forbrugerbeskyttelse, jf. § 1, stk. 1, samt sikring af en effektiv anvendelse af 

økonomiske ressourcer og målet om at skabe konkurrence på markeder for 

produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2. Loven præciserer særligt i 

forhold til Energinet.dk, at virksomheden skal udføre sine opgaver i overens-

stemmelse med § 1, stk. 2, jf. § 31, stk. 1, som er en af hjemlerne til udstedel-

se af forskrifterne.  
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3. Andelstal og fordelt forbrug 

 

5.2 Andelstal og forventet årsforbrug 

5.2.1 Principper 

A. Metodevalg 

Det forventede årsforbrug er et estimat, der fastsættes af netvirksomheden efter følgende prin-

cipper:  

 

(…) 

4. Hvis en kunde anmoder elleverandøren om, at indsende ændring til det forventede års-

forbrug til netvirksomheden. Netvirksomheden tager herefter stilling til, om det forven-

tede årsforbrug skal opdateres i DataHub. 

 

Elleverandøren har jf. punkt 4 pligt til uden ugrundet ophold, at oplyse ændringer i forventet 

årsforbrug til netvirksomheden.  

 

B. Energinet.dk's kommentar i forbindelse med høringssvar 

Høringsnotat vedr. udkast til markedsforskrifter – engrosmodellen af 25. februar 2014: Energi-

net.dk modtog ingen høringssvar 

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Metoden for fastsættelse af et forventet årsforbrug er tidligere metodeanmeldt til Energitilsynet.  

 

Det er et grundlæggende princip i engrosmodellen, at ansvarsfordelingen mellem netvirksomhe-

der og elleverandører bliver ændret. Elleverandørerne bliver de centrale markedsaktører, som 

har den primære kontakt til kunderne vedr. det løbende leveranceforhold. 

 

Således er der tilføjet til metoden, at netvirksomheden kan anvende en af elleverandøren oplyst 

ændring til det forventede årsforbrug. 

 

Da det er netvirksomhedens ansvar, at det forventede årsforbrug er korrekt i DataHub, og da det 

forventede årsforbrug samtidig benyttes ved opstilling af andelstal og som grundlag for aconto-

afregning overfor kunden, skal elleverandøren oplyse eventuelle ændringer uden ophold.  

 

 


