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PUNKT 4 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 

ENERGINET.DK’S METODER I FORSKRIFT 
D1, H1, H2, H3 OG VILKÅR FOR ELLEVE-
RANDØRERS BETALING A F YDELSER TIL 
ENERGINET.DK MV. 

RESUMÉ 

 Som følge af implementeringen af to nylige lovændringer, der vedrører 1.
udskydelse og justering af engrosmodellen og leveringspligten samt 
afgiftsmæssige tilpasninger til engrosmodellen, har Energinet.dk tilføjet og 
revideret metoderne i en række markeds- og målerforskrifter. 

  Energinet.dk har anmeldt de metoder, der er indeholdt i forskrifterne den 4. 2.
september 2015. Der er efterfølgende anmeldt enkelte reviderede metoder. 

 Metoderne handler om frister for indmeldelse af oplysninger til datahubben, 3.
netvirksomhedens opgaver som følge af engrosmodellen, aktørernes opgaver som 
følge af indførslen af flexafregning, afregningsmåling og skabelonafregning, pris-
elementer, afregning af engrosydelser, afgiftsmæssige forhold samt elleverand-
ørens betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse.  

 Sammenfattende er det sekretariatets vurdering, at de anmeldte metoder kan 4.
godkendes. Metoderne er udarbejdet i en tæt dialog med branchen og tager efter 
sekretariatets vurdering behørigt hensyn til markedets aktører, ligesom der er taget 
behørigt hensyn til både driften af datahubben og markedets funktion. 

AFGØRELSE 

 Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering i 5.
medfør af § 73 a i elforsyningsloven jf. § 1, stk. 1, i metodebekendtgørelsen truffet 
afgørelse om godkendelse af de anmeldte metoder i forskrift D1 om 
afregningsmåling, forskrift H1 om skift af elleverandør, flytning mv, forskrift H2 
om skabelonafregning mv., forskrift H3 om afregning af engrosydelser og 
afgiftsforhold samt Vilkår for elleverandørens betaling af ydelser fra Energinet.dk 
og sikkerhedsstillelse, med de bemærkninger, som er nævnt i vurderingen.  
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SAGSFREMSTILLING 

 Denne sag forelægges for Energitilsynet med henblik på godkendelse af Energi-6.
net.dk’s anmeldte metoder i forskrifterne D1 (Afregningsmåling), H1 (Skift af 
elleverandør, flytning mv.), H2 (Skabelonafregning mv.), H3 (Afregning af engro-
sydelser og afgiftsforhold) samt i ”Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser 
fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse”. Sagen forelægges, fordi den har stor be-
tydning for markedets aktører og udgør et væsentligt element i overgangen til en-
grosmodellen.  

 Energinet.dk har henholdsvis tilføjet og revideret metoderne i sine forskrifter 7.
med det formål at implementere to nylige lovændringer1 af engrosmodellen, som 
træder i kraft den 1. april 2016. Lovændringerne angår dels justering og udskydel-
se af engrosmodellen og leveringspligten, dels elafgiftsmæssige tilpasninger til 
engrosmodellen. Forskrifterne handler om dataudveksling og indmelding af måle-
data til datahubben i forskellige situationer samt kompetencefordelingen mellem 
de forskellige parter, eksempelvis når der skal indmeldes data på målepunktsni-
veau. Derudover har Energinet.dk anmeldt en række metoder, der vedrører flexa-
fregning2. De reviderede forskrifter skal træde i kraft den 1. april 2016. 

 Energitilsynet har tidligere behandlet metodeanmeldelser fra Energinet.dk, der 8.
knytter sig til engrosmodellen. Således har Energitilsynet ved henholdsvis sekreta-
riatsafgørelse af 25. august 2014 og ved formandsafgørelse af 28. april 2015 god-
kendt en række metoder i blandt andet H1, H2 og H3.  

Tekstboks 1 – Engrosmodel og flexafregning 
Engrosmodellen, som blev vedtaget ved lov nr. 575 af 18. juni 2012, indebærer 
en omlægning af rollefordelingen mellem net- og elhandelsvirksomheder. Elhan-
delsvirksomhederne vil få den primære kontakt til forbrugerne, og netvirksomhe-
derne vil koncentrere sig om deres kerneopgaver vedrørende drift, vedligeholdel-
se, nødvendig om- og udbygning af distributionsnettet samt måling af elforbruget 
og energibesparelser. Med lovændringen i lov nr. 577 af 4. maj 2015 blev en-
grosmodellen udskudt for anden gang til den 1. april 2016, idet opgaverne med 
implementeringen af engrosmodellen har vist sig mere komplekse end først anta-
get. 

Energinet.dk har i virksomhedens forskrifter delt begrebet timeaflæsning op i to 
segmenter, som betegnes henholdsvis flex- og timeafregning. Flexafregning an-
vendes for timeaflæste kunder med et årsforbrug under 100.000 kWh, mens time-
afregning anvendes for timeaflæste målepunkter med et årsforbrug over 100.000 
kWh. De to segmenter er tildelt forskellige vilkår med hensyn til dataudveksling, 

 
1 Lov nr. 577 af 4. maj 2015 om ændring af elforsyningsloven (Justering og udskydelse af engrosmodellen og 

udskydelse af leveringspligten) samt lov nr. 578 af 4. maj 2015 om ændring af momsloven og elafgiftsloven 
(Tilpasninger til engrosmodellen m.v.) 

2 Se tekstboks 1. 
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hvilket igen betyder, at der er forskel på abonnementsbetalingen.  

Flexafregning ventes igangsat fra 1. juli 2016. Flexafregning vil typisk anvendes 
på små private forbrugere, der på nuværende tidspunkt som altovervejende ho-
vedregel bliver afregnet som skabelonkunder. Netvirksomhederne skal i medfør 
af Energinet.dk’s markedsforskrifter løbende sørge for indfasning af flexafreg-
ning og er ved lov forpligtet til at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistre-
ring hos alle elforbrugere inden udgangen af år 2020. Fra dette tidspunkt skal alle 
forbrugere med et årsforbrug under 100.000 kWh således være overgået fra ska-
belonafregning til flexafregning.    

 

Anmeldelsen 

 Energinet.dk anmeldte den 4. september 2015 de henholdsvis nye og reviderede 9.
metoder i forskrifterne D1 om afregningsmåling, H1 om skift af elleverandør og 
flytning, H2 om skabelonafregning og H3 om afregning af engrosydelser og af-
giftsforhold (metodeanmeldelserne er vedlagt som Bilag 2, mens forskrifterne i 
deres fulde ordlyd er vedlagt som Bilag 3). Samtidig anmeldte Energinet.dk meto-
derne i ”Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikker-
hedsstillelse” (de anmeldte metoder i vilkårene er vedlagt som Bilag 4, mens vil-
kårene i den fulde ordlyd er vedlagt som Bilag 5). 

 Som led i revideringen af dets forskrifter har Energinet.dk haft de pågældende 10.
forskrifter samt vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse i høring i 
branchen. Energinet.dk modtog i den forbindelse bemærkninger fra Dansk Energi, 
Skatteministeriet, SKAT, DONG Energy Salg & Service A/S (”DONG Energy”), 
Energi Danmark, EnergiMidt, Energi Fyn og Vindenergi Danmark a.m.b.a., hvil-
ket har ført til mindre tilretninger i de nu anmeldte metoder. 

 Energinet.dk har på baggrund af de afgivne høringssvar udarbejdet henholds-11.
vis høringsnotat af september 2015 vedrørende de opdaterede markedsforskrifter 
(Bilag 6) samt høringsnotat af 1. september 2015 vedrørende de reviderede vilkår 
for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse (Bilag 7). Sekretariatet for Energi-
tilsynet har ligeledes haft såvel metodeanmeldelserne samt udkast til dette tilsyns-
notat i høring. De indkomne høringssvar vedlægges i Bilag 8, ligesom der ved-
lægges et høringsnotat i Bilag 9, hvor sekretariatets kommentarer til de indkomne 
høringssvar fremgår.  

 Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med behandlingen af denne 12.
sag haft en omfattende dialog med Energinet.dk. Dette har betydet, at der er fore-
taget en række tilpasninger i de anmeldte metoder.   

 Nedenfor gennemgås kort de anmeldte metoder i forskrifterne D1, H1, H2, H3 13.
og i ”Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerheds-
stillelse”. Baggrunden for det enkelte metodevalg er gengivet i umiddelbar forlæn-
gelse af hver enkelt metode. Såfremt der i forbindelse med Energinet.dk’s høring 
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er afgivet høringssvar til en metode, vil dette også fremgå i forbindelse med be-
skrivelsen af de enkelte metoder.  

Forskrift D1 om Afregningsmåling 

 Datahubben, som er et IT-system, der ejes og drives af Energinet.dk, håndterer 14.
dataudvekslingen for samtlige målepunkter på elområdet i Danmark.  

 Forskriften henvender sig primært til netvirksomhederne og angiver de for-15.
pligtelser og opgaver, som netvirksomhederne er pålagt i forhold til måling af 
elforbrug og energibesparelser samt den efterfølgende indsendelse af måledata til 
datahubben. Herudover beskriver forskriften den behandling og beregning, som de 
indsendte måledata gennemgår i datahubben. Elleverandørerne modtager og henter 
løbende de behandlede data, som skal benyttes til fakturering af kunden. 

 Metodeanmeldelsen vedrørende forskrift D1 indeholder i alt 16 metoder, som 16.
beskrives kort i det følgende. 

1. Dataudveksling af flex- og timeafregnede måledata 

Metode 1 

 Metoden angår den løbende dataudveksling af måledata for timeafregnede 17.
målepunkter. I medfør af den reviderede metode skal netvirksomhederne indsende 
indsamlede timeværdier til datahubben alle ugens dage uden ugrundet ophold. 
Derudover fremgår det af metoden, at de indsendte måledata først fikseres kl. 
21.00 på 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet. 

 Energinet.dk har forklaret, at metoden er indført for at imødekomme elleve-18.
randørers og balanceansvarliges ønske om hurtig adgang til måledata, ligesom 
metoden vil medføre en mere hensigtsmæssig belastning af kapaciteten på data-
hubben, som vil stige betragteligt i takt med indførelsen af flexafregning. 

Metode 2 

 Metoden angår den daglige dataudveksling af måledata for flexafregnede må-19.
lepunkter. Netvirksomhederne skal - tilsvarende som for timeafregnede målepunk-
ter – indsende indsamlede timeværdier på samtlige flexafregnede målepunkter alle 
ugens dage uden ugrundet ophold. Metoden angiver ligeledes, at de indsendte 
måledata først skal fikseres kl. 21.00 på 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet. 

 Netvirksomhederne er dog sikret en fleksibilitet for så vidt angår de flexafreg-20.
nede målepunkter, idet metoden foreskriver, at 5 % af datagrundlaget for disse 
målepunkter må være estimerede på fikseringstidspunktet. Energinet.dk har med 
denne fleksibilitet ønsket at tilgodese de situationer, hvor en netvirksomhed af 
tekniske årsager ikke kan hjemtage timeværdierne fra slutbrugernes elmåler. Net-
virksomheden kan da vente med at indsende de faktisk målte data, indtil fejlen er 
afhjulpet. 
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Metode 3 

 I medfør af denne nye metode er det maksimalt tilladt for netvirksomheden at 21.
anvende estimater i tre måneder for et enkelt flexafregnet målepunkt, før der skal 
indsendes målte timeværdier. Der kan eksempelvis være behov for at anvende 
estimater, hvis det ikke er muligt at kommunikere med en fjernaflæst måler.  

 Energinet.dk har oplyst, at man herved har søgt en afbalanceret løsning, der 22.
dels sikrer en hurtig og præcis afregning af såvel aktører som slutbrugere og dels 
tager hensyn til netvirksomhedernes nødvendige arbejdsprocedurer i forbindelse 
med hjemtagning og kvalitetskontrol af data. 

Metode 4 

   Metoden fastlægger, at når flex- og timeafregnede målepunkter er fremsendt 23.
og modtaget i datahubben, skal henholdsvis elleverandøren, den balanceansvarli-
ge, netvirksomheden og Energinet.dk gennemføre en i metoden nærmere angivet 
kontrol af de fremsendte måledata for den pågældende aktør. Kontrollen af de 
fremsendte data skal ske forud for fiksering af måledata, og kan resultere i en kor-
rektion af de allerede fremsendte måledata.  

 Konkret er eksempelvis elleverandøren ansvarlig for at kontrollere data per 24.
målepunkt samt konsistens mellem data per målepunkt og sum per elleverandør.  

 Metoden, der er revideret som følge af indførslen af flexafregning, skal sikre, 25.
at der etableres korrekte måledata og konsistens mellem aktørernes forskellige 
datasæt, så afregningen er gennemsigtig for de forskellige parter. 

Metode 5 

 Når måledata er fremsendt til datahubben, kontrollerer denne, at de indkomne 26.
data ligger inden for et sandsynligt interval. Metode 5 angiver grænseværdierne 
for et sådan sandsynlighedsinterval for henholdsvis timeafregnet forbrug, flexa-
fregnet forbrug, produktion og udveksling. Intervallet for flexafregnet forbrug er 
fastsat til 0 – 1 MWh/h, mens intervallet for timeafregnet forbrug er fastsat til 0 – 
100 MWh/h. 

 Det er netvirksomhedernes ansvar at indhente, kontrollere og indsende måleda-27.
ta til datahubben. Energinet.dk har forklaret, at den beskrevne kontrol er indsat for 
at fange de afvigelser, der anses som direkte usandsynlige. Såfremt kontrollen 
konstaterer, at der er indsendt måledata, som ikke ligger inden for de angivne 
grænseværdier, genererer datahubben en kvittering til den pågældende netvirk-
somhed vedrørende dette. 

 Den fastsatte grænseværdi for flexafregnet forbrug er ny og ikke tidligere me-28.
todegodkendt, mens grænseværdien for timeafregnet forbrug på baggrund af tilba-
gemeldinger fra branchen er blevet hævet fra 10 MWh/h til 100 MWh/h i erken-
delse af, at den hidtidige grænse var sat for lavt og genererede for mange negative 
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kvitteringer til netvirksomhederne. De angivne grænseværdier for henholdsvis 
produktion og udveksling er tidligere metodegodkendt af Energitilsynet. 

 I forbindelse med Energinet.dk’s høring har DONG Energy afgivet bemærk-29.
ning om, at grænseværdien på 1 MWh/h for flexafregnede kunder er sat forholds-
vist lavt. 

Metode 6 

 Datahubben fremsender måledata for timeafregnede kunder til elleverandøren 30.
senest 1 time efter, at de pågældende data er modtaget i datahubben. 

 I medfør af metode 6 skal Energinet.dk fremsende flexafregnede måledata til 31.
elleverandørerne hurtigst muligt efter modtagelse heraf i datahubben, dog således 
at data modtaget inden kl. 21.00 i datahubben fremsendes senest kl. 8.00 den efter-
følgende kalenderdag. 

 I forhold til måledata fra timeafregnede kunder får Energinet.dk hermed en 32.
længere tidsfrist til fremsendelse af data fra flexafregnede målepunkter. Energi-
net.dk forklarer denne større fleksibilitet med, at indførslen af flexafregning med-
fører, at der fremadrettet skal behandles en markant øget mængde måledata i data-
hubben. 

Metode 7 

 Netvirksomheden er ansvarlig for at kontrollere de til datahubben fremsendte 33.
måledata. Det er nu præciseret i den ændrede metode, at denne kontrol også omfat-
ter kvalitetssikring af måledata for flexafregnede målepunkter.  

Metode 8 

 Forud for balance- og engrosafregning refikseres3 datagrundlaget for time- og 34.
flexafregnede målepunkter, hvilket indebærer, at der i datahubben foretages en 
genberegning og arkivering af de indsamlede data. Tidligere blev der foretaget en 
sådan refiksering 3,5 måned efter driftsmåneden, mens den reviderede metode 
fastslår, at refiksering skal ske hver måned for de 3 forudgående måneder. Den 
ændrede metode indebærer herved, at datagrundlaget for hver driftsmåned refikse-
res i alt tre gange.  

 Energinet.dk har forklaret, at metoden er indsat efter aftale med branchen med 35.
det formål at sikre en hurtigere og mere effektiv afregning for hele markedet. En 
månedlig refiksering muliggør, at eventuelle korrektioner for både måledata og 

 
3 Ved fiksering forstås, at der dannes et foreløbigt afregningsgrundlag for balance- og engrosafregning på bag-

grund af de indsendte tidsserier til datahubben på fikseringstidspunktet. 

Ved refiksering forstås, at der foretages en genberegning og arkivering af det aggregerede afregningsgrundlag, 
som på tidspunktet for refikseringen er indsendt til datahubben. 
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priselementer kan håndteres hurtigere, hvorved der skabes en mere gennemsigtig 
sammenhæng til afregningen med kunden. 

  Den kortere tidsfrist for endelig refiksering på 3 måneder fremfor den tidligere 36.
3,5 måneders frist er ifølge Energinet.dk en følge af den månedlige refiksering, 
som fortsat understøtter de balanceansvarliges ønske om endeligt at kunne afslutte 
engrosafregningen for en given driftsmåned forholdsvist hurtigt samt elleverandø-
rernes behov for på en hurtig og gennemsigtig måde at få afregnet korrektioner i 
markedet, så de stemmer overens med afregningen af slutkunden. Fremskyndelsen 
af tidsfristen til primo måneden tilgodeser samtidig faktureringsreglerne for afreg-
ning af engrosydelser. 

2. Udveksling af måledata for skabelonafregnede kunder 

Metode 9 

 I medfør af denne metode er det maksimalt tilladt at bruge estimater for skabe-37.
lonafregnede målepunkter i 1 år, før der gennemføres en aflæsning. Metoden for 
estimering af aflæsninger er herved skærpet fra 2 til 1 år efter ønske fra branchen. 

 Energinet.dk har i øvrigt oplyst, at skærpelsen af tidsfristen tilgodeser både 38.
elleverandører og balanceansvarlige, der herefter kan foretage deres indkøb og 
afregning over for de skabelonafregnede kunder så præcist som muligt. 

Metode 10 

 Ifølge den anmeldte metode modtager netvirksomheden en rykker, hvis denne 39.
ikke har fremsendt måledata for skabelonafregnede målepunkter til datahubben 
senest 21 kalenderdage efter tidsfristen for indsendelse af data. 

 Rykkerproceduren er tilrettelagt således, at datahubben startende med den 21. 40.
kalenderdag sender en rykker til netvirksomheden hver dag frem til den 35. kalen-
derdag. Det er først den 35. kalenderdag, at der er frist for at indsende måledata. 
Denne rykkerprocedure medfører, at netvirksomheden vil modtage en rykker ved-
rørende indsendelse af måledata for hvert målepunkt hver dag henholdsvis den 21., 
22., 23., 24 og så fremdeles til den 35. kalenderdag, eller indtil netvirksomheden 
har indsendt måledata til datahubben.  

 Med metoden er tidsfristen for fremsendelse af rykker indskrænket fra 35 ka-41.
lenderdage til 21 kalenderdage, hvilket efter det oplyste er en afbalanceret løsning 
mellem elleverandørernes behov for at kunne færdiggøre slutafregning med kun-
den afvejet med den nødvendige procestid ved indhentning af aflæsninger via 
kundernes selvaflæsning. Energinet.dk har videre forklaret, at skærpelsen af tids-
fristen er sket efter ønske fra branchen. 

 DONG Energy har i forbindelse med Energinet.dk’s høring udtalt, at den 42.
skærpede tidsfrist er urimelig og uacceptabel, idet sådanne rykkere er forvirrende 
og ressourcekrævende for netvirksomhederne. 
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Metode 11 

 Metoden, der angiver proceduren for fremsendelse af datakorrektioner, medfø-43.
rer en forbedret mulighed for netvirksomhederne til at gennemføre korrektioner af 
allerede indsendt måledata i datahubben for skabelonafregnede målepunkter. Net-
virksomheden kan herved rette disse måledata også efter endt afregningsperiode. 

 Efter det oplyste er den forbedrede mulighed for korrektion af måledata i data-44.
hubben opstillet for at sikre et effektivt marked, idet der herved gives netvirksom-
hederne en teknisk mulighed for at rette op på måledatahistorikken for en kunde.  

Metode 12 

 Metoden forpligter netvirksomheden til at foretage månedlig aflæsning af små 45.
produktionsanlæg, der ikke er timeaflæst, og som i dag enten aflæses på måneds- 
eller kvartalsbasis.   

 Metoden præciserer i øvrigt, at der også skal ske månedlig aflæsning for så 46.
vidt angår VE-elproduktionen på blandingsfyrede anlæg, som også er reglen i dag. 

 Energinet.dk har forklaret, at som en konsekvens af indførslen af den månedli-47.
ge refiksering i forskrift D1, metode 8, skal disse nuværende kvartalsaflæste pro-
duktionsanlæg i stedet aflæses på månedsbasis, således at der kan gennemføres en 
hurtigere og mere gennemsigtig afregning. 

3. Afregningsmåling 

Metode 13 

 Metoden angiver en række regler for, hvornår og hvor ofte der skal foretages 48.
aflæsning af skabelonafregnede målepunkter. Konkret skal netvirksomheden sikre, 
at der foretages periodisk aflæsning mindst én gang årligt samt aflæsning i forbin-
delse med leverandørskift, flytning, skift af afregningsform samt ved skift af elmå-
ler. Herudover kan netvirksomheden foretage aflæsninger med henblik på kontrol 
mv, når elleverandøren eller en kunde skønner det nødvendigt. 

 Det er desuden præciseret i metoden, at enhver skabelonaflæsning, der indsen-49.
des til datahubben, skal benyttes til afregning af kunden. 

 Formålet med metoden er ifølge Energinet.dk at sikre ensartethed og gennem-50.
sigtighed i alle kundens afregninger. 

Metode 14 

 Metode 14 angiver, at hvis netvirksomheden vælger at hjemtage tidsserier fra 51.
skabelonafregnede målepunkter, så skal disse tidsserier indsendes til datahubben. 
Metoden er alene relevant, hvis kunden har en timeaflæst måler.  
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 Metoden er i forbindelse med denne anmeldelse præciseret, således at det sik-52.
res, at timedata bliver stillet til rådighed for kunden på målepunktet i det øjeblik, 
netvirksomheden hjemtager timedata fra kundens elmåler til netvirksomhedens 
egne systemer.  

 Energinet.dk har oplyst, at der vil være en indfasningsperiode, inden alle kun-53.
der er flexafregnet, og der vil i denne periode være behov for at sikre, at skabelon-
afregnede kunder (forudsat der er en timeaflæst måler på målepunktet) også kan se 
deres timeforbrug via elleverandøren eller datahubbens kundeportal (Elover-
blik.dk). 

 Energinet.dk har modtaget høringssvar vedrørende denne metode, som har 54.
medført den anmeldte præcisering af metoden. Det fremgik tidligere af metoden, 
at såfremt netvirksomheden ønskede at stille værdier til rådighed for tredjeparter, 
skulle disse værdier formidles via datahubben, og dermed blev værdierne tilgæn-
gelige for kunden. Dansk Energi har i deres høringssvar anført, at i det omfang 
indmeldelse af tidsserier ikke er en forpligtelse, er der risiko for, at netselskaberne 
ikke stiller disse data til rådighed i datahubben. Ellerandørerne kan fortsat ønske at 
stille de nævnte data til kundens rådighed, men dette vil ikke længere være muligt, 
hvis netselskaberne ikke indsender de nævnte data til datahubben.  

Metode 15 

 Metode 15 angiver, hvornår og hvor ofte netvirksomheden skal indsende tæl-55.
lerstande for henholdsvis flexafregnede, skabelonafregnede og timeafregnede må-
lepunkter. 

 Eksempelvis er der for så vidt angår timeafregnede målepunkter indsat et mak-56.
simumskrav, hvorefter netvirksomheden højst må indsende tællerstand en gang 
årligt. Energinet.dk har i denne forbindelse forklaret, at eftersom de pågældende 
måledata indsendes løbende time for time, er der ikke behov for, at tællerstandene 
indsendes oftere. 

 Energinet.dk modtog i forbindelse med den indledende høring enkelte be-57.
mærkninger fra Dansk Energi, hvilket førte til præciseringer i den nu anmeldte 
metode. 

4. Afregning af korrektioner efter refiksering 

Metode 16 

 Metoden opstiller en række principper for beregning af nettabskorrektion der 58.
tager højde for korrektioner modtaget i datahubben efter endelig refiksering ca. 3 
måneder efter driftsmåneden på flex- og timeafregnede målepunkter. 

 Nettabskorrektion og genberegning af engrosafregningsgrundlaget gennemfø-59.
res som minimum ved saldoafregning og 3 år efter driftsmåneden. 
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 Energinet.dk har forklaret, at den reviderede metode skal sikre, at afregning af 60.
netvirksomhedens og Energinet.dk’s tariffer også kan håndteres i datahubben efter 
endelig refiksering 3 måneder efter driftsmåneden. Således vil der ved korrektio-
ner af måledata for flex- og timeafregnede målepunkter efter refiksering og på 
baggrund af nettabskorrektionen blive foretaget en genberegning af netvirksomhe-
dens og Energinet.dk’s afregningsgrundlag, som vil blive sendt til alle berørte 
elleverandører.  

Forskrift H1 om Skift af elleverandør, flytning mv. 

 Denne forskrift henvender sig primært til elleverandører og netvirksomheder 61.
og angiver de rettigheder og forpligtelser, som disse aktører er underlagt i forbin-
delse med leverandørskift, flytning, ophør af aftale, fejlagtigt leverandørskift, æn-
dring af afregningsform, afbrydelse og genåbning af målepunkt samt oprettelse og 
nedlæggelse af målepunkt. 

 Metodeanmeldelsen vedrørende forskrift H1 indeholder 5 metoder, som be-62.
skrives kort i det følgende. 

1. Generelle krav til elleverandør og netvirksomhed 

Metode 1 

 I medfør af metoden udvides elleverandørens adgang til historiske timedata fra 63.
1 år til 3 år for egne skabelon, flex- og timeafregnede målepunkter. Herudover kan 
elleverandørerne indhente seneste 3 årssummer samt summen for det indeværende 
år på et målepunkt.  

 Energinet.dk har oplyst, at metoden er indført efter ønske fra branchen. Græn-64.
sen på de 3 år skyldes til dels en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved at 
skulle stille timedata til rådighed via datahubben. 

 Metoden er tidligere anmeldt i september 2014. Metoden blev midlertidig ud-65.
skudt ved formandsafgørelsen af 28. april 2015, jf. dennes pkt. 6, som følge af 
Energistyrelsens manglende offentliggørelse af Energisparebekendtgørelsen (der 
dog vedrører adgangen til historiske årssummer).  

2. Leveranceophør 

Metode 2 

 Energinet.dk havde tidligere en 3 dages frist til at sende besked til netvirksom-66.
heden med anmodning om afbrydelse grundet leveranceophør til netvirksomheden. 
Efter metoden skal datahubben sende en sådan anmodning umiddelbart efter, at 
elleverandøren har anmeldt leveranceophør til datahubben. 

 Energinet.dk har forklaret, at ændringen er sket efter ønske fra branchen. 67.
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3. Ændring af afregningsform 

Metode 3 

  Denne metode forpligter som noget nyt netvirksomhederne til senest den 1. 68.
marts 2016 at offentliggøre en plan for indfasning af flexafregning, som løbende 
skal holdes opdateret. Metoden angiver videre, at planen skal angive antallet af 
målepunkter, der pr. måned forventes skiftet fra skabelonafregning til flex- eller 
timeafregning. 

 Energinet.dk har forklaret, at metoden er kommet i stand efter samråd med 69.
branchen, og at denne skal imødekomme, at elleverandøren overordnet kan plan-
lægge sin kommunikation ud mod kunderne samt sikre, at Energinet.dk kan etab-
lere en stabil overgang til flexafregning i datahubben. Af hensyn til netvirksomhe-
dernes administration vedrørende opdatering af planen, har Energinet.dk bevidst 
valgt at holde detaljeringsniveauet for planen på et absolut minimum.  

 Dansk Energi har i deres høringssvar til Energinet.dk efterspurgt, at metoden 70.
præciserer, hvorvidt den enkelte netvirksomhed skal udfærdige en indfasningsplan 
for flexafregning med efterfølgende godkendelse af Energinet.dk eller om ansvaret 
for udarbejdelse og godkendelse skal aftales konkret mellem netvirksomheden og 
Energinet.dk. 

Metode 4 

 Metoden præciserer, at netvirksomheden i forbindelse med enhver udskiftning 71.
af elmåleren skal opdatere stamdata for det pågældende målepunkt i datahubben. 

 Energinet.dk har oplyst, at metoden blot understøtter det generelle regime i 72.
datahubben, hvorefter den stamdataansvarlige – i dette tilfælde netvirksomheden – 
skal sikre, at stamdata på et målepunkt til enhver tid er korrekte. 

Metode 5 

 Metode 5 ændrer tidsfristerne for, hvornår netvirksomheden kan anmelde æn-73.
dring af afregningsform.  

 Tidsfristen for anmeldelse af ændring af afregningsform til datahubben kan i 74.
dag ske op til en dag efter det gennemførte skifte, men fremadrettet skal (i) anmel-
delse af afregningsform fra skabelon til flex- eller timeafregning nu ske i tidsrum-
met 150 kalenderdage før og senest 1 måned før den 1. i en måned, mens (ii) an-
meldelse af afregningsform mellem flex- og timeafregning skal ske i tidsrummet 
150 kalenderdage før og senest 1 arbejdsdag efter det gennemførte skifte.  

 Energinet.dk har forklaret, at den udvidede tidsfrist for anmeldelse af afreg-75.
ningsform fra skabelonafregning skal tilgodese, at elleverandøren varsles i god tid. 
Ved at placere skiftet af afregningsform på den 1. i måneden har man i øvrigt søgt 
at begrænse elleverandørernes administrative arbejde med skiftet. 
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 Tidsfristen for anmeldelse af skift af afregningsform mellem flex- og timeaf-76.
regning fastholdes. Dette begrunder Energinet.dk med, at et skifte mellem de to 
afregningsformer i praksis ikke har konsekvenser for hverken elleverandøren eller 
datahubbens håndtering af de berørte kunder. 

 Energinet.dk modtog flere høringssvar til den ændrede metode. Eksempelvis 77.
udtrykte DONG Energy bekymring over, at skift af afregningsform skal ske til den 
1. i en given måned, idet der netop på denne dag er et ekstra stort arbejdspres i 
virksomhederne som følge af periodemæssige afregninger. Energinet.dk har i den-
ne sammenhæng oplyst, at de indkomne høringssvar førte til afholdelse af en ræk-
ke møder med branchen, som resulterede i et fælles kompromis med enkelte æn-
dringer i den nu anmeldte metode samt i forskriften i øvrigt. 

Forskrift H2 om Skabelonafregning mv. 

 Forskrift H2 fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører for håndtering 78.
af skabelonafregning, som indbefatter de målepunkter, der ikke er flex- eller time-
afregnet. Forskriften henvender sig primært til netvirksomhederne og regulerer 
disses håndtering af obligatorisk grænse for timeafregning mv. Herudover beskri-
ver forskriften de regler, som gælder for elleverandørerne i forhold til saldoafreg-
ningen og afledte effekter på kundeafregningen. 

 Metodeanmeldelsen vedrørende forskrift H2 indeholder 3 metoder, som be-79.
skrives kort i det følgende.  

1. Obligatorisk grænse for timeafregning 

Metode 1 

 Metoden, der angiver den obligatoriske grænse for henholdsvis timeafregning 80.
og flexafregning, fastsætter, at alle målepunkter i udgangspunktet skal flex- eller 
timeafregnes4. Metoden giver desuden netvirksomheden mulighed for i særlige 
tilfælde at gøre undtagelser fra den angivne grænse, således at flexafregning kan 
benyttes i tilfælde, hvor årsforbruget ellers kvalificerer til timeafregning. 

2. Forventet årsforbrug for skabelonafregnede målepunkter 

Metode 2 

 Metoden fastslår, at netvirksomheden ved fastsættelse af det forventede årsfor-81.
brug for et skabelonafregnet målepunkt kan anvende en af elleverandøren oplyst 
ændring til det forventede årsforbrug. 

 
4 Dette først med virkning fra 1. juli 2016, idet overgangen fra den nuværende skabelonafregning til flexafregning 

først forventes igangsat per denne dato. 
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 Baggrunden for metodevalget følger det grundlæggende princip i engrosmo-82.
dellen, hvorefter elleverandørerne bliver de centrale markedsaktører, som har den 
primære kontakt til kunderne vedrørende det løbende leveranceforhold.   

Metode 3 

 Metoden angiver ved en formel beregningen for det forventede årsforbrug for 83.
skabelonafregnede kunder – også kaldet ”fordelt forbrug” - pr. tariftype pr. elleve-
randør. 

 Energinet.dk har forklaret, at metoden er indsat som en direkte følge af en-84.
grosmodellen. 

Forskrift H3 om Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 

 Forskriften har blandt andet til formål at regulere de nærmere forpligtelser og 85.
rettigheder, der påhviler netvirksomheder og elleverandører i forbindelse med 
oprettelse, vedligeholdelse og stop af netvirksomhedens og Energinet.dk’s abon-
nementer, tariffer, gebyrer og rabatter til de enkelte målepunkter. Derudover angi-
ver forskriften processerne for datahubbens samling og beregning af alle summer 
af engrosydelser for den enkelte elleverandør5, som skal danne baggrund for ba-
lance- og engrosafregningen. Endelig har forskriften et særligt afsnit vedrørende 
de afgiftsmæssige forhold, der gør sig gældende, når et forbrugsmålepunkt er regi-
streret med elvarme.  

 Metodeanmeldelsen vedrørende forskrift H3 om afregning af engrosydelser og 86.
afgiftsforhold indeholder 11 metoder. De beskrives kort i det følgende.  

1. Priselementer 

Metode 1 

 Metoden angår netvirksomhedens eller Energinet.dk’s stop af et af deres re-87.
spektive priselementer – dette være sig abonnement, gebyr eller tariffer (herunder 
elafgifter). 

 Der kan ikke ved oprettelse af et priselement i datahubben fastsættes en slutda-88.
to, og derfor er udgangspunktet for den anmeldte metode, at alle priselementer er 
gældende, indtil de aktivt ændres eller stoppes. Netvirksomheden eller Energi-
net.dk kan i medfør af metoden indsende et stop for et givent priselement til data-
hubben. Den ansvarlige aktør tildeles endvidere mulighed for at fortryde det ind-
meldte stop indtil 31 kalenderdage før skæringsdatoen for stoppet. 

 
5 Disse summer udgøres af summerne af abonnementer, gebyrer samt energimængder per målepunktstype 
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 Metoden angiver i forlængelse heraf, at virkningen af et stop af et priselement 89.
er, at alle tilknytninger for det pågældende priselement på målepunkter i datahub-
ben fjernes, og at priselementet dermed ikke længere opkræves. 

Metode 2 

 Denne metode giver den ansvarlige aktør for et priselement mulighed for at 90.
korrigere en fejl i priselementet efter udløbet af den respektive tidsfrist for indsen-
delse af oprettelse, ændring eller stop af et priselement i datahubben.  

 Energinet.dk har forklaret, at metoden er indført for at kunne imødekomme 91.
situationer, hvor der er behov for at ændre prisen for elafgiften efter udløbet af de 
pågældende tidsfrister. Metoden følger i øvrigt det generelle korrektionsregime i 
datahubben, hvorefter det er gjort teknisk muligt at gennemføre korrektioner af 
priselementer med tilbagevirkende kraft. 

 Energinet.dk modtog i forbindelse med deres høring en række høringssvar til 92.
den pågældende metode. Med henvisning til elleverandørernes mulighed for at 
give en behørig kundevarsling har DONG Energy eksempelvis anbefalet, at det 
alene bør være muligt at foretage korrektioner af priselementer uden for den an-
givne tidsfrist, såfremt der foreligger et myndighedspålæg. Energi Danmark har 
efterspurgt, at muligheden for at foretage korrektioner af priselementer tilbage i tid 
helt afskæres. 

 Efter det oplyste har de indkomne høringssvar ført til enkelte præciseringer i 93.
den nu anmeldte metode. 

Metode 3 

 Metoden fastslår, at fra det tidspunkt, hvor elleverandøren er registreret på 94.
målepunktet, er det elleverandørens ansvar at sikre, at tilknytningen af Energi-
net.dk’s priselementer er korrekt på det pågældende målepunkt i datahubben. Det 
er hermed elleverandørens ansvar at indsende ændringer i tilknytninger per måle-
punkt, herunder eksempelvis særlige afgiftsforhold efter elafgiftsloven eller ved 
særlig PSO-fritagelse. 

 Energinet.dk har forklaret, at den pågældende ansvarsfordeling afspejler elaf-95.
giftslovens § 9, stk. 4, der regulerer ansvarsfordelingen for elafgifter. Energinet.dk 
har med den valgte metode netop ønsket at skabe gennemskuelighed for elleveran-
dørerne i markedet ved at skabe konsistens mellem reguleringen af tilknytninger 
for henholdsvis Energinet.dk’s priselementer og de lovregulerede elafgifter. Ener-
ginet.dk har i forlængelse heraf angivet, at elleverandøren som den primære kon-
takt til kunderne bliver nærmest til at ændre tilknytningen af Energinet.dk’s pris-
elementer, når kunden henvender sig om særlige forhold af betydning for disse 
tilknytninger af priselementer. 

 DONG Energy og Energi Midt har i forbindelse med Energinet.dk’s høring 96.
påpeget, at det ville være mere hensigtsmæssigt, om Energinet.dk selv står for 
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vedligeholdelsen af egne tariffer, idet elleverandørerne ikke kan vide, hvilke til-
knytninger af priselementer, der knytter sig til det enkelte målepunkt, hvorfor risi-
koen for fejl øges. Energinet.dk har oplyst, at de indkomne høringssvar har ført til 
en række præciseringer og ændringer i selve forskriften i forhold til elleverand-
ørens løbende forpligtelser. 

Metode 4 

 I medfør af denne reviderede metode bliver elleverandøren ansvarlig for at 97.
indsende korrektioner til datahubben, såfremt der opstår fejl ved tilknytninger af 
Energinet.dk’s priselementer (elafgifter undtaget). Korrektionerne skal indsendes 
inden for den samme tidsfrist, som gælder for elafgifter, hvilket er 21 kalenderda-
ge tilbage i tid regnet fra dagen for selve indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold 
i datahubben6 - korrektionerne kan dog under alle omstændigheder tidligst indsen-
des på skæringsdatoen for start af elleverandørens levering. Metoden muliggør, at 
elleverandøren i en nærmere afgrænset periode kan foretage korrektioner med 
tilbagevirkende kraft. 

 Metoden foreskriver endvidere, at Energinet.dk er ansvarlig for at korrigere 98.
tilknytningen af Energinet.dk’s priselementer (elafgifter undtaget) uden for den 
angivne tidsfrist eller i det tilfælde, at målepunktet er blokeret. 

 Energinet.dk har oplyst, at metoden er ændret som følge af ændringer i elaf-99.
giftsloven og bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registre-
rede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk7. 
Energinet.dk har som ved den forudgående metode begrundet sit metodevalg med 
et ønske om at skabe gennemskuelighed for elleverandørerne i markedet ved at 
skabe konsistens mellem reguleringen af tilknytninger for henholdsvis Energi-
net.dk’s priselementer og lovregulerede elafgifter. 

 Energinet.dk har i forlængelse heraf forklaret, at den ændrede metode i øvrigt 100.
sikrer, at elleverandøren ikke vil kunne indsende ændringer af tilknytninger vedrø-
rende elafgifter i strid med elafgiftsreguleringen.  

Metode 5 

 Metoden placerer ansvaret for vedligeholdelse af tilknytninger til elafgifter 101.
hos netvirksomheden i det tilfælde, at målepunktet er blokeret efter netvirksomhe-
dens anvisning.  Det forudsættes, at netvirksomheden alene anvender muligheden 
for blokering, såfremt elleverandørens adfærd har givet anledning til mistanke om 
misbrug og lignende – dette eksempelvis ved fejlagtig information om tilknytning 
af elvarme og PSO-fritagelse.  

 
6 Jf. bekendtgørelse nr. 1083 af den 7. september 2015 om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede 

virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk, § 11, stk. 3. 

7 Bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 
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 Energinet.dk bliver i medfør af metoden samtidig ansvarlig for vedligehol-102.
delse af tilknytninger for Energinet.dk’s priselementer på det blokerede måle-
punkt.  

 Metoden medfører, at alle Energinet.dk’s priselementer bliver blokeret på det 103.
pågældende målepunkt, og at elleverandøren afskæres fra at genindmelde særlige 
afgiftsforhold på målepunktet.  

 Metodevalget er en spejling af elafgiftslovens § 9, stk. 7, hvorefter elleve-104.
randøren ved netvirksomhedens korrektion af tilknytninger af elafgifter skal kunne 
udelukkes fra at kunne indmelde tilknytninger af elafgifter til datahubben. 

 Energinet.dk har videre forklaret, at metoden er valgt ud fra en betragtning 105.
om, at såfremt netvirksomheden finder behov for at tage det fulde ansvar for at 
vedligeholde tilknytningen af afgifter på et målepunkt, er det mest konsistent, at 
også Energinet.dk’s øvrige tariffer er blokeret, hvorved Energinet.dk bliver tilsva-
rende ansvarlig for at vedligeholde tilknytninger for egne priselementer. 

 Energinet.dk har endelig uddybet, at metoden i praksis medfører, at elleve-106.
randøren skal henvende sig til Energinet.dk, såfremt tilknytningen for et af Ener-
ginet.dk’s priselementer skal ændres på et givent målepunkt. Energinet.dk vurde-
rer, at disse situationer kun helt undtagelsesvist vil opstå, hvorfor den potentielle 
gene for elleverandøren anses som proportional i forhold til det beskyttelseshen-
syn, som metoden varetager i forhold til korrekt opkrævning af tilknytninger af 
Energinet.dk’s priselementer.   

 I forbindelse med Energinet.dk’s høring har DONG Energy udtrykt utilfreds-107.
hed med, at det alene er netvirksomheden, der kan anmode om en blokering af et 
målepunkt – særligt, når blokeringen også omfatter Energinet.dk’s tariffer, som 
slet ikke er en del af netvirksomhedens område. DONG Energy har derudover 
påpeget, at elleverandøren i tilfælde af en blokering bør bevare muligheden for 
selv at genindføre betaling af afgifter på målepunktet. 

 Energinet.dk har oplyst, at det indkomne høringssvar har medført enkelte 108.
præciseringer i forskriften i øvrigt. 

2. Aggregering af engrosydelser 

Metode 6 

 Denne metode foreskriver, at aggregering af engrosydelser som minimum 109.
skal ske i forbindelse med (i) fiksering, der giver det foreløbige afregningsgrund-
lag, (ii) refiksering, hvorved det endelige afregningsgrundlag foreligger, (iii) sal-
doafregning samt (iv) 3 år efter driftsmåneden.  

 Aggregeringen indebærer, at datahubben på de angivne tidspunkter samler 110.
alle summer af engrosydelser for de relevante målepunktstyper for den enkelte 
elleverandør, netvirksomhed og Energinet.dk. 
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 Energinet.dk har forklaret, at metoden for aggregering af engrosydelser un-111.
derstøtter, at der til enhver tid kan gennemføres en ekstraordinær genberegning af 
engrosydelserne. Den ”afsluttende” genberegning af engrosydelserne, der finder 
sted 3 år efter driftsmåneden, skal sikre, at såvel aktører som kunden til enhver tid 
afregnes korrekt – også efter refiksering og saldoafregning er gennemført. 

Metode 7 

 Metoden angår fikseringen af data, som anvendes til brug for det første fore-112.
løbige afregningsgrundlag for balance- og engrosafregning.  

 I medfør af metoden fikserer og fremsender datahubben den 5. arbejdsdag 113.
efter driftsdøgnet de foreløbige summer over (i) antal abonnementer per dag (ii) 
antal gebyrer per dag samt (iii) den samlede energimængde per målepunktstype 
ud til hver enkelt elleverandør i et netområde.  

Metode 8 

 Metoden angår den efterfølgende refiksering, hvilket indebærer, at der forud 114.
for balance- og engrosafregning gennemføres en genberegning og arkivering af de 
indsamlede data i datahubben.  

 Metoden gengiver i overensstemmelse med metode 8 i D1, at der skal ske 115.
refiksering af datagrundlaget hver måned for de 3 forudgående måneder, hvorved 
datagrundlaget for hver driftsmåned refikseres i alt tre gange. 

 Metoden foreskriver i forlængelse heraf, at såfremt skæringsdatoen for til-116.
knytningen af et gebyr ligger i en periode, som er refikseret, eller der foretages en 
korrektion af tilknytninger af priselementer med tilbagevirkende kraft til en perio-
de, som er refikseret, da vil de pågældende korrektioner først blive egentligt korri-
geret i afregningsgrundlaget ved den kommende refiksering eller korrektionsaf-
regning. 

 Ligeledes vil korrektioner af henholdsvis abonnementer, gebyrer samt tariffer 117.
for flex- og timeafregnede målepunkter blive korrigeret for den enkelte elleveran-
dør ved den kommende refiksering.  

 Endelig er det præciseret i metoden, at korrektioner af tariffer for skabelonaf-118.
regnede målepunkter først bliver afregnet efter saldoafregning. 

 Energinet.dk har forklaret, at metoden er valgt med henblik på at understøtte 119.
en månedlig engrosafregning mellem netvirksomheden og elleverandøren. 

 Energinet.dk har i øvrigt henvist til, at det er aftalt med branchen, at refikse-120.
ring skal foretages hver måned for de 3 forudgående måneder - modsat i dag, hvor 
refikseringen alene gennemføres 3,5 måned efter driftsmåneden. Den nye metode 
sikrer hermed en hurtigere og mere effektiv afregning for hele markedet. Således 
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kan eventuelle korrektioner af både måledata og priselementer håndteres hurtigere, 
hvilket skaber en mere gennemsigtig sammenhæng til afregningen med kunden. 

Metode 9 

 Metoden angår det tilfælde, hvor datahubben ved en fejl ikke foretager refik-121.
sering, hvorved der ikke genereres et endeligt engrosafregningsgrundlag. Energi-
net.dk skal i sådan et tilfælde meddele, hvornår netvirksomhederne kan vælge selv 
at estimere et afregningsgrundlag.  

 Metoden eksemplificerer i øvrigt, hvilke data et sådan estimeret afregnings-122.
grundlag kan basere sig på. 

 Energinet.dk har som baggrund for metoden oplyst, at denne er indsat efter 123.
ønske fra branchen og skal imødekomme en situation, hvor engrosafregning ikke 
kan gennemføres som følge af manglende refiksering i datahubben.  

 Energinet.dk har videre forklaret, at det forhold, at netvirksomhederne skal 124.
afvente Energinet.dk, før proceduren for estimeret afregningsgrundlag kan iværk-
sættes, skal sikre konsistens i engrosafregningen på tværs af netvirksomheder, 
samt sikre at netvirksomhederne ikke unødigt iværksætter procedure ved mang-
lende refiksering. 

 I forbindelse med Energinet.dk’s høring har Dansk Energi efterspurgt helt 125.
klare regler for, hvornår nødplanen sættes i værk, idet Dansk Energi ikke finder 
det tilstrækkeligt, at sådan tiltag først træder i kraft, hvis Energinet.dk meddeler 
dette. Dansk Energi angiver herpå, at såfremt fristen på 5 arbejdsdage efter drifts-
måneden (1. refiksering) overskrides, bør det stå klart, at netselskabet kan vælge at 
benytte den alternative metode. 

 Endelig anfører Dansk Energi, at det eksplicit bør nævnes i metoden, at elle-126.
verandører tilsvarende kan estimere et afregningsgrundlag til sine kunder, såfremt 
et engrosafregningsgrundlag udebliver. 

 Energinet.dk har anført, at metoden og tidspunktet for, hvornår elleveran- 127.
døren ønsker at gennemføre en afregning af egne kunder er op til den enkelte leve-
randør, uanset om engrosafregningsgrundlaget foreligger eller ej. 

3. Afgiftsmæssige forhold 

Metode 10 

 Et forbrugsmålepunkt, der er registreret med elvarme, er berettiget til en re-128.
duceret elafgift. Metode 10 angår proceduren for oprettelse og ophør af elvarme 
for et målepunkt.  

 Ved oprettelse skal netvirksomheden senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af 129.
besked fra datahubben om elvarmeregistrering tilknytte et elvarmemålepunkt til 
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det pågældende målepunkt. Det er endvidere præciseret i metoden, at netvirksom-
heden i denne forbindelse skal angive en skæringsdato lig med den af elleverand-
øren indmeldte elvarmeafgiftsdato, da anmodningen ellers afvises af datahubben. 

 Ved ophør skal netvirksomheden senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af 130.
besked fra datahubben om ophør af elvarme på målepunktet fjerne tilknytningen af 
det pågældende elvarmemålepunkt. Metoden foreskriver endvidere, at netvirk-
somheden i denne forbindelse skal angive en skæringsdato for fjernelse af tilknyt-
ningen senere end eller lig med den indmeldte ophørsdato for elvarme. 

 Energinet.dk har som baggrund for den anmeldte metode henvist til, at det 131.
efter elafgiftsloven er netvirksomhedens ansvar at opgøre og fordele den del af 
forbruget, som der skal svares fuld afgift af over året for målepunkter med elvar-
me. For at netvirksomheden kan kommunikere den valgte fordeling af forbrug, 
hvoraf der skal svares fuld afgift til elleverandøren, er det nødvendigt at stille krav 
til netvirksomheden om tilknytningen af et elvarmemålepunkt til det givne for-
brugsmålepunkt. 

 I forbindelse med Energinet.dk’s høring har både Dansk Energi og DONG 132.
Energy foreslået, at den angivne proces automatiseres, således at datahubben selv 
foretager de nødvendige tilknytningskorrektioner, da manuel håndtering altid in-
debærer en vis risiko for fejl og forsinkelser.  

 De to brancheaktører har dog begge udtrykt tilfredshed med den fastsatte 133.
tidsfrist på 1 dag, inden for hvilken netvirksomheden skal registrere elvarmemåle-
punkt og tilknytte denne til forbrugsmålepunktet. Omvendt har EnergiMidt ved 
høringen givet udtryk for, at den fastsatte tidsfrist er for kort og urealistisk, og 
foreslår, at netvirksomheden tildeles en frist på minimum 5 arbejdsdage til at fore-
tage tilknytning af elvarmemålepunkter. 

 Energinet.dk har valgt at fastholde tidsfristen på 1 arbejdsdag og har i denne 134.
forbindelse henvist til, at tilknytningen er knyttet til et rent teknisk setup – og altså 
ikke en fysisk installation eller lignende, som ellers ville kunne begrunde en læn-
gere tidsfrist for netvirksomheden. Energinet.dk angiver desuden, at en hurtig op-
sætning af målepunktsstrukturen er i såvel kundens, som elleverandørens og net-
virksomhedens interesse, idet en korrekt afgiftsafregning herved kan påbegyndes 
og afsluttes uden unødigt ophold. 

Metode 11 

  Metoden vedrører de nærmere tilknytninger af elafgifter ved oprettelse og 135.
ophør af elvarme. 

 Metoden angiver, at datahubben for det pågældende målepunkt skal sikre en 136.
standardopsætning for tilknytninger af de relevante elafgifter ved henholdsvis 
oprettelse og ophør af elvarme med elvarmeafgiftsdatoen som skæringsdato.   
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  Elleverandøren tillægges herefter ansvaret for at kontrollere og om nødven-137.
digt at ændre tilknytningerne af elafgifter, såfremt standardopsætningen ikke af-
spejler de konkrete forhold for målepunktet efter henholdsvis oprettelsen eller 
ophøret af elvarme.   

 Energinet.dk har forklaret, at standardopsætningen efter de konkrete forhold 138.
kan være forkert i forhold til det lovmæssigt korrekte – særligt, hvis kunden er 
omfattet af nettoafregning. Energinet.dk har med metoden derfor valgt at præcise-
re, at elleverandøren i alle tilfælde stadig har ansvaret for at kontrollere og om 
nødvendigt få korrigeret tilknytningerne af elafgifterne.  

 I forbindelse med Energinet.dk’s høring har DONG Energy udtrykt tilfreds-139.
hed over, at forskriften ved den anmeldte metode giver en mere operationel ramme 
for håndtering af fejlagtige afgiftstilknytninger, end der lægges op til i loven, såle-
des at netvirksomheden i første instans kan bede elleverandøren rette eventuelle 
fejl i særlige afgiftsforhold. Kun hvis fejlen ikke korrigeres, inddrages Energi-
net.dk i fejlretningen med blokering over for elleverandøren til følge, hvilket er 
reguleret i H3, metode 5. 

 Dansk Energi og SKAT har derimod påpeget over for Energinet.dk, at det 140.
følger af elafgiftslovens § 9, stk. 7, at såfremt netvirksomheden erfarer, at et sær-
ligt afgiftsforhold ikke kan verificeres, da skal meddelelse herom gives til Energi-
net.dk inden for 15 hverdage, hvorpå Energinet.dk retter forholdet. Det er herpå 
Dansk Energis vurdering, at den beskrevne proces i metoden afviger fra de lovre-
gulerede krav i elafgiftsloven. Dansk Energi mener i øvrigt, at den valgte ansvars-
fordeling kan afføde ekstra administration i forbindelse med den verifikation, der 
skal ske efter elafgiftsloven. 

 Energinet.dk erkender, at der med den valgte metode kan forekomme situati-141.
oner, hvor der vil forekomme ekstra administration i forhold til verifikationen, 
som er reguleret i elafgiftslovens § 9, stk. 7. Energinet.dk mener dog omvendt, at 
metoden vil lette en administrationsbyrde, idet elleverandøren gives mulighed for 
at korrigere forholdet selv efter aftale med kunden fremfor, at det til enhver tid er 
netvirksomheden, der via Energinet.dk skal tilknytte det særlige afgiftsforhold. 
Det er i øvrigt Energinet.dk’s vurdering, at de afgiftsforhold, som findes fejlagtige, 
og som fortsat kan rettes af elleverandøren, vil blive rettet i den afklaringsperiode 
på 15 dage, som netvirksomheden har efter elafgiftslovens § 9, stk. 7. Elleverand-
øren kan altså efter aftale med netvirksomheden og kunden korrigere forholdet 
meget hurtigt i datahubben med de almindelige processer, hvilket alt andet lige 
afføder mindre administration, end hvis kommunikationsvejen og korrektioner 
også skal forbi Energinet.dk. Energinet.dk påpeger i øvrigt, at den valgte metode 
ikke afskærer netvirksomheden fra at gå via Energinet.dk og få rettet det pågæl-
dende elafgiftsforhold, men at dette omvendt fører til en blokering af elleverand-
ørens adgang til at ændre tilknytninger på målepunktet. 
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Vilkår for elleverandørens betaling af ydelser fra Energinet.dk og sik-
kerhedsstillelse  

 Aftalen regulerer dels de betalingsvilkår, som elleverandøren er underlagt 142.
overfor Energinet.dk, og dels på hvilke betingelser, Energinet.dk kan forlange 
sikkerhedsstillelse fra elleverandøren for fremtidig betaling af Energinet.dk’s til-
godehavender. 

 Energinet.dk har oplyst, at man har tilstræbt at udarbejde vilkårene for elleve-143.
randørernes betaling af ydelser fra Energinet.dk tæt op ad de vilkår, der ellers gæl-
der for betalinger mellem branchens aktører og som er reguleret i Dansk Energis 
standardaftale ”Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributi-
onsnettet”.  

 Metodeanmeldelsen vedrørende ”Vilkårene for elleverandørens betaling af 144.
ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse” indeholder i alt 11 metoder, som 
kort beskrives i det følgende. 

Metode 1 (afsnit 2.2.1) 

  Metoden vedrører elleverandørens betalingsfrist. I medfør af metoden forfal-145.
der elleverandørens betaling til Energinet.dk månedsvis bagud i henhold til elfor-
syningsloven med 14 kalenderdages betalingsfrist fra fakturadatoen, dog ikke 
mindre end 25 kalenderdage regnet fra forbrugsmånedens udgang. 

Metode 2 (afsnit 2.3.2) 

 Denne metode handler om overskridelse af betalingsfrist. Såfremt elleve-146.
randøren ikke har betalt Energinet.dk’s tilgodehavende ved udløbet af den i meto-
de 1 angivne betalingsfrist, sender Energinet.dk efter 2 kalenderdage en rykker 
(rykker 1) til elleverandøren med en betalingsfrist på 8 kalenderdage. 

Metode 3 (afsnit 2.3.3) 

 Metode 3 regulerer den videre proces, såfremt elleverandøren ikke efter-147.
kommer den i rykker 1 fastsatte betalingsfrist.  

 Ifølge denne metode sender Energinet.dk en ny rykker (rykker 2) til elleve-148.
randøren, hvis elleverandøren ikke har betalt Energinet.dk’s tilgodehavende inden 
udløbet af betalingsfristen på 8 kalenderdage i rykker 1. Betalingsfristen på rykker 
2 er mindst 8 kalenderdage regnet fra fremsendelsesdatoen for rykker 2. Rykker 2 
skal sendes med rekommanderet brev til elleverandørens ansvarlige ledelse. Det 
skal klart fremgå af rykker 2, at hvis Energinet.dk’s tilgodehavende ikke indbeta-
les inden den nye fastsatte tidsfrist, sender Energinet.dk uden yderligere varsel 
fordringen til retslig inkasso for elleverandørens regning.   
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Metode 4 (afsnit 3.1.1) 

 Nærværende metode angår Energinet.dk’s mulighed for at forlange sikker-149.
hedsstillelse fra elleverandøren.  

 Energinet.dk forlanger i medfør af den anmeldte metode, at elleverandøren 150.
stiller sikkerhed for fremtidig betaling af Energinet.dk’s tilgodehavender, når elle-
verandøren efter Energinet.dk’s oplysninger ikke vil kunne betale for de leverede 
ydelser. Energinet.dk foretager denne vurdering under iagttagelse af forvaltnings-
retlige principper for sagsbehandling. Metoden præciserer, at Energinet.dk vil 
stille krav om sikkerhed i følgende situationer: 

a) Elleverandøren har en negativ egenkapital 
 

b) Energinet.dk har sendt 2 rykkere til elleverandøren 
 
c) Elleverandøren har inden for de seneste 12 afregningsperioder ikke betalt 

rettidigt til Energinet.dk 4 gange. Det er i denne forbindelse præciseret, at 
der med rettidigt forstås, at betalingsfristen er overskredet med mere end 
2 dage  

 
d) Elleverandøren er registreret i Experians RKI-register eller lignende 

skyldnerregister  
 
e) Elleverandøren har i 2 på hinanden følgende år regnskabsmæssigt under-

skud, jf. selskabets offentliggjorte årsrapport - med mindre selskabets po-
sitive egenkapital i den seneste årsrapport som minimum udgør 2 gange 
det seneste års underskud. Egenkapitalen korrigeres, såfremt der er forbe-
hold i revisionspåtegningen. 

 
Metode 5 (afsnit 3.1.2) 

 
 Denne metode giver Energinet.dk mulighed for at kræve sikkerhedsstillelse af 151.

elleverandøren, selvom elleverandøren har betalt Energinet.dk’s tilgodehavende, 
men betalingen er sket efter, at Energinet.dk har afsendt krav om sikkerhedsstillel-
se. Metoden fritager således ikke elleverandøren for at stille den krævede sikker-
hed i henhold til metode 4, indtil elleverandørens betalingsmønster igen er retti-
digt.  

Metode 6 (afsnit 3.1.3) 

 Metode 6 angår størrelsen på den anmodede sikkerhed.  152.

 I medfør af metoden kan Energinet.dk kræve sikkerhed svarende til de sidste 153.
3 måneders betaling. Energinet.dk kan i øvrigt kræve sikkerhedens størrelse regu-
leret hver måned, når denne må antages at afvige væsentligt fra et begrundet esti-
mat for de førstkommende 3 måneders betaling for leverede ydelser. 
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Metode 7 (afsnit 3.1.5) 

 Metoden angiver, at sikkerheden skal stilles på én af følgende 3 måder: 154.

− Et kontant depositum indbetalt til Energinet.dk eller anerkendt pengeinstitut 
− En anfordringsgaranti udstedt af et anerkendt pengeinstitut 
− En moderselskabsgaranti, såfremt Energinet.dk ikke finder en sådan garanti 

betænkelig. 

 Metoden foreskriver i øvrigt, at et kontant indbetalt depositum til Energi-155.
net.dk skal forrentes til fordel for elleverandøren med en rente svarende til banker-
nes almindelige indlånsrente. 

 
Metode 8 (afsnit 3.1.6) 

 
 Den anmeldte metode angiver de krav, som pengeinstitutterne, hvortil der er 156.

indbetalt kontant depositum eller udstedt anfordringsgaranti, skal opfylde.  

 I medfør af metoden skal et sådant pengeinstitut have en rating fra et aner-157.
kendt kreditvurderingsbureau på minimum BBB- (Standard & Poor’s) eller tilsva-
rende rating fra andre kreditvurderingsbureauer, fx Moody’s eller Fitch. 

Metode 9 (afsnit 3.1.8) 

 Metode 9 angår frigivelse eller tilbagebetaling af sikkerhedsstillelse. I medfør 158.
af denne skal Energinet.dk frigive eller tilbagebetale den anførte sikkerhed senest 
180 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor Energinet.dk har opnået den pågældende 
sikkerhed.  

 Det bemærkes, at disse vilkårs afsnit 3.1.9 indeholder en undtagelse til meto-159.
de 9. Herefter er Energinet.dk ikke forpligtet til at frigive sikkerheden, såfremt 
Energinet.dk har sendt en eller flere rykkere til elleverandøren i løbet af perioden 
på 180 kalenderdage, hvor Energinet.dk har opnået sikkerhedsstillelsen. Hvis der 
har været fremsendt rykkere til elleverandøren i denne periode, beregnes der såle-
des en ny periode på 180 kalenderdage fra den dato, hvor den seneste rykker er 
fremsendt. 

Metode 10 (afsnit 4.1.3) 

 I medfør af denne metode skal Energinet.dk meddele ændringer i priser og 160.
vilkår til elleverandøren via datahubben med et forudgående varsel på mindst 1 
måned. 

Metode 11 (afsnit 4.1.4) 

 Metoden regulerer varslingsfristen for væsentlige ændringer i priser og vilkår 161.
til ugunst for elleverandøren. Herefter skal elleverandøren have et forudgående 
varsel på 4 måneder ved væsentlige ændringer af priser eller vilkår.  
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 Metoden præciser, at der med væsentlige prisændringer forstås følgende: 162.

- Ændringer i eksisterende priser eller gebyrer, som forhøjer det berørte 
priselement med 10 % eller mere og som samtidig forhøjer den samlede 
betaling med mindst 40 kr. pr. måned inklusiv moms for forbrugere 

- Oprettelse af et nyt priselement 

 I forhold til vilkårsændringer, er sådanne alene at betragte som væsentlige, 163.
såfremt ændringen har direkte betydning for elleverandørens forhold til kunderne. 

 Metoden anfører i forlængelse heraf, at ændringer af vilkår, som følger af 164.
ændringer i lovgivningen eller markedsforskrifter, kan gennemføres uden varsel.  
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BEGRUNDELSE 

 Energitilsynet skal vurdere, om de anmeldte metoder, som indgår i forskrift 165.
D1 om afregningsmåling, forskrift H1 om skift af elleverandør, flytning mv., for-
skrift H2 om skabelonafregning mv, forskrift H3 om afregning af engrosydelser og 
afgiftsforhold samt vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk 
og sikkerhedsstillelse (herefter vilkårene), kan godkendes. Det drejer sig om i alt 
45 metoder. Energinet.dk har anmeldt metoderne til Energitilsynet den 4. septem-
ber 2015. Der er dog anmeldt en revideret udgave af vilkårene den 16. november 
2015 samt den 9. december 2015.  

 For at implementere engrosmodellen, som blandt andet medfører ophævelse 166.
af forsyningspligten, har Energinet.dk revideret sine metoder i forskrift D1 om 
afregningsmåling, forskrift H2 om skabelonafregning og forskrift H1 om skift af 
elleverandør, flytning mv. og Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillel-
se. Derudover har Energinet.dk fastlagt metoder i den nye forskrift H3 om afreg-
ning af engrosydelser og afgiftsforhold på baggrund af den seneste ændring af 
elafgiftsloven8, som medfører, at netselskaberne skal opkræve skatter og afgifter 
hos elleverandører og sikre betaling af disse til staten. De anmeldte metoder skal 
gælde fra den 1. april 2016. Endvidere har Energinet.dk præciseret metoderne på 
baggrund af indhøstede erfaringer siden datahubbens idriftsættelse den 1. marts 
2013.  

 Energinet.dk har vurderet, hvilke ændringer i de enkelte forskrifter, der for-167.
drer en metodeanmeldelse og har på den baggrund identificeret metoderne. Ener-
ginet.dk angiver i sin anmeldelse, at det er selskabets generelle vurdering, at for-
skrifterne og dermed metoderne er fastlagt i overensstemmelse med elforsynings-
loven9, herunder at vilkår skal være gennemsigtige, rimelige, objektive, ikkedis-
kriminerende og offentligt tilgængelige, som blandt andet anført i elforsyningslo-
vens § 6, stk. 4 og § 31, stk. 2.  

 Sekretariatet har i forbindelse med gennemgangen af de anmeldte metoder 168.
haft særligt fokus på den helt nye forskrift H3 omkring afregning af engrosydelser 
og afgifter samt Energinet.dk’s ”Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstil-
lelse”. 

 De anmeldte metoder vil blive behandlet tematiseret. De enkelte temaer er: 169.

• Frister 
• Netvirksomhedens opgaver som følger af engrosmodellen 
• Aktørernes opgaver som følger af indførslen af flexafregning 
• Diverse metoder om afregningsmåling og skabelonafregning 
• Priselementer 
• Afregning af engrosydelser 

 
8 Lov nr. 578 om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven af den 04. maj 2015. 

9 Lovbekendtgørelse nr. 1329 af lov om elforsyning af den 25. november 2013 med efterfølgende ændringer. 
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• Afgiftsmæssige forhold 
• Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse 
 

 Energitilsynets godkendelse af de anmeldte metoder er ifølge § 1, stk. 2 i 170.
metodebekendtgørelsen en forudsætning for Energinet.dk’s anvendelse af betin-
gelser og vilkår for deres ydelser. Denne bestemmelse hænger sammen med elfor-
syningslovens § 73 a, stk. 1, hvoraf det fremgår, at priser og betingelser for anven-
delse af transmissions- og distributionsnet skal være fastsat efter offentliggjorte 
metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 

 Sekretariatet vil i forbindelse med vurderingen af de anmeldte metoder tage 171.
udgangspunkt i de krav, som fremgår af elforsyningslovens § 31, stk. 2. Ifølge 
denne bestemmelse kan Energinet.dk stille krav for brugernes adgang til at benytte 
virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og 
offentligt tilgængelige.  

FRISTER 
 

 Følgende metoder handler om frister:  172.

 Forskrift D1 om afregningsmåling:  173.

− Metode 1 om dataudveksling for timeafregnede målepunkter (alle ugens dage 
uden ugrundet ophold) 

− Metode 3 om estimering af måledata (max 3 måneder) 
− Metode 6 om fremsendelse af måledata fra datahubben (Timedata: 1 time. 

Flexafregnede målepunkter: måledata modtaget inden kl. 21:00 fremsendes til 
elleverandør senest kl. 8:00 efterfølgende kalenderdag) 

− Metode 8 om refiksering (3 måneder) 
− Metode 9 om estimering af måledata for skabelonafregnede målepunkter (max 

1 år)  
− Metode 10 om fremsendelse af rykker (21. kalenderdage) 
− Metode 12 om måledata for månedsaflæst produktion  

 
 Forskrift H1 om skift af elleverandør, flytning mv.: 174.

− Metode 1 om adgangen til historiske timedata for skabelon- flex og timeaf-
regnede målepunkter for den nuværende elleverandør udvides fra 1 år til 3 år 

− Metode 2 om information til netvirksomheden om leveranceophør (datahub 
sender besked til netvirksomheden umiddelbart efter, at elleverandøren har 
meddelt leveranceophør) 

− Metode 5 om indfasningsplan for flexafregning (150 kalenderdage før og 
senest 1 arbejdsdag efter gennemført skifte) 
  
 Metoderne i Energinet.dk’s markeds- og målerforskrifter handler ofte om 175.

frister for at indmelde oplysninger til datahubben. Fastsættelsen af tidsfrister for 
indmeldelse af forskellige oplysninger til datahubben er med til at sikre et velfun-
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gerende marked, hvor markedsprocesserne regulerer eksempelvis, hvornår fristen 
for indsendelse af måledata for flexafregnede målepunkter skal være gennemført. 

 Fristerne i Energinet.dk’s markeds- og målerforskrifter omhandler adskillige 176.
situationer, hvor det er nødvendigt at fastsætte frister for indmeldelse af oplysnin-
ger til datahubben. Det kan spænde fra tidsfristen for anvendelse af estimater for 
målepunkter til frister for, hvornår proceduren for refiksering gennemføres og 
lignende. 

 Ved vurderingen lægger sekretariatet vægt på, at fristerne er fastlagt i samar-177.
bejde med markedets aktører med henblik på at få markedet til at fungere bedst 
muligt, og at fristerne afspejler et kompromis mellem de forskellige aktørers inte-
resser. Det har været lovgivers hensigt med idriftsættelsen af datahubben, at den 
skal lette parternes adgang til data, herunder måledata, da alle data kan hentes et 
centralt sted, nemlig i datahubben. For at data er tilgængelig i datahubben for elle-
verandør, netvirksomheder og balanceansvarlige mv., er det nødvendigt, at der er 
opsat frister for indmeldelse af data til datahubben.  

 Der har ikke været helt enighed i branchen omkring metode 6 i forskrift D1 178.
om afregningsmåling, da Energinet.dk fx har modtaget et høringssvar til denne 
metode. Metode 6 vedrører Energinet.dk’s procedure for fremsendelse af måledata 
til elleverandøren. Dansk Energi anfører, at datahubben med valget af denne me-
tode bliver et forsinkende led i datastrømmen, da det hidtidig har været princippet, 
at data skulle videreformidles i løbet af en time. Med den anmeldte metode 6 vil 
data blive fremsendt inden kl. 21:00 til datahubben, hvorefter data først bliver 
videreformidlet til elleverandøren senest kl. 8:00 dagen efter. Dansk Energi ser 
denne metode i datahubben som et forsinkende led mellem netselskaber og elleve-
randører, mens Energinet.dk med valget af denne metode har ønsket at udnytte den 
ledige kapacitet i datahubben, som er til stede om natten. Energinet.dk har til hø-
ringssvaret bemærket, at netvirksomhederne har 5 arbejdsdage til at indsende må-
ledata til datahubben, og måledata kan således allerede være gamle, når data mod-
tages i datahubben. Energinet.dk har endvidere oplyst, at Energinet.dk ikke har 
interesse i at forsinke datastrømmen mellem elleverandør og netselskab, men på 
baggrund af den øgede mængde data og kompleksitet i databeregningerne, har 
Energinet.dk valgt at udnytte kapaciteten mere bredt i datahubben hen over natten.  

 Sekretariatet finder, at tidsfristen i metode 6 er fastsat på baggrund af en af-179.
vejning mellem en effektiv udnyttelse af kapaciteten i datahubben over for marke-
dets aktørers behov for hurtig tilgængelighed af data. Tidsfristen i metoden er efter 
sekretariatets vurdering fastsat på baggrund af en objektiv vurdering af parternes 
interesser, da metoden tager hensyn til både Energinet.dk’s behov for effektiv 
udnyttelse af kapaciteten i datahubben samtidig med, at metoden også tilgodeser 
markedets behov for, at data er tilgængelig hurtigst mulig. Den fastsatte tidsfrist 
afspejler således et kompromis mellem disse interesser. Sekretariatet finder på den 
baggrund også, at metoden er rimelig og gennemsigtig.  

 Sekretariatet bemærker, at tidsfristerne i de anmeldte metoder er fastsat på en 180.
sådan måde, at frister i elforsyningsloven overholdes. Sekretariatet finder generelt, 
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at de fastsatte tidsfrister fremstår som rimelige, og sekretariatet har på nuværende 
tidspunkt ikke grundlag for at tilsidesætte fristerne som urimelige. Fristerne vil 
understøtte et velfungerende el-marked. Sekretariatet finder desuden, at tidsfrister-
ne er ikke-diskriminerende, da fristerne gælder for alle aktører, som anvender da-
tahubben, og dermed skal indmelde oplysninger hertil. Det er sekretariatets vurde-
ring, at fristerne afbalancerer hensynet til netselskabet på den ene side og elleve-
randørerne på den anden side, ligesom der tages behørigt hensyn til udnyttelsen af 
kapaciteten i datahubben. De anmeldte metoder vedrørende tidsfrister kan på den 
baggrund godkendes. 

 Sekretariatet har, som sagt, ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at til-181.
sidesætte de fastsatte tidsfrister som urimelige. Dette skyldes, at engrosmodellen 
endnu ikke er trådt i kraft, og der er således ikke indhøstede erfaringer med hånd-
teringen af den øgede mængde data i datahubben. Sekretariatet vil om cirka 1 år 
fra engrosmodellens ikrafttræden bede Energinet.dk om at fremsende en evalue-
ring af, hvordan de fastsatte tidsfrister har fungeret i praksis, og om længden på 
fristerne er hensigtsmæssige, herunder om der efter Energinet.dks opfattelse er 
behov for ændringer i de fastsatte tidsfrister. Sekretariatet vil på den baggrund tage 
stilling til, om der er behov for justering af de fastsatte tidsfrister. 

NETVIRKSOMEHDENS OPGAVER SOM FØLGER AF ENGROSMODELLEN 

 Energinet.dk har anmeldt følgende metoder, der angår netvirksomhedens 182.
ansvar for at indhente, kontrollere og indsende måledata til datahubben:  

Forskrift D1 om Afregningsmåling 

- Metode 11 som angiver proceduren for fremsendelse af datakorrektioner. 
Den pågældende metode giver netvirksomheden bedre mulighed for at 
gennemføre korrektioner af allerede indsendte måledata i datahubben for 
skabelonafregnede kunder, idet sådanne korrektioner nu også kan foreta-
ges efter endt afregningsperiode. 

- Metode 13 der angiver en række regler for, hvornår og hvor ofte netvirk-
somheden skal foretage aflæsning af skabelonafregnede kunder. 

- Metode 15 som angiver, hvornår og hvor ofte netvirksomheden skal ind-
sende tællerstande for henholdsvis flexafregnede, skabelonafregnede og 
timeafregnede målepunkter. 

Forskrift H1 om Skift af elleverandør, flytning mv. 

- Metode 4 som præciserer, at netvirksomheden i forbindelse med enhver 
udskiftning af elmåleren skal opdatere stamdata for det pågældende måle-
punkt i datahubben. 
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Forskrift H2 om Skabelonafregning mv. 

- Metode 2 som fastslår, at netvirksomheden i forbindelse med fastsættelse 
af det forventede årsforbrug for et skabelonafregnet målepunkt kan anven-
de en af elleverandøren oplyst ændring til det forventede forbrug.  

 Sekretariatet finder, at disse metoder understøtter det generelle regime i data-183.
hubben, hvorefter netvirksomheden har ansvaret for måling, korrektion af måleda-
ta og stamdata på de enkelte målepunkter samt fremsendelse af data til datahub-
ben. De opgaver, som fremgår af de pågældende metoder, følger således også den 
rollefordeling mellem netvirksomheden og elleverandøren, som er udstukket i 
engrosmodellen. Herefter bliver elleverandørerne de centrale markedsaktører, som 
har den primære kontakt til kunderne vedrørende det løbende leveranceforhold, 
mens netvirksomhedens kerneopgaver er måling og fremsendelse af data til data-
hubben.  

 Det er sekretariatets vurdering, at de pågældende metoder er en naturlig følge 184.
af, hvordan elsystemet og datahubbens tekniske funktionaliteter er indrettet. Meto-
derne anses således også for værende i overensstemmelse med elforsyningslovens 
formål og må umiddelbart anses for rimelige og ikke egnede til at skabe konflikt 
mellem markedsaktørerne. Metoderne vurderes herudover at være objektive, lige-
som at særligt metode 13 i forskrift D1 sikrer ensartethed og gennemsigtighed i 
kundens afregning.   

 Det bemærkes i øvrigt, at de pågældende metoder ikke har givet anledning til 185.
bemærkninger fra brancheaktørerne. 

 Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at disse anmeldte metoder er i 186.
overensstemmelse med elforsyningslovens § 31 og dermed kan godkendes. 

AKTØRERNES OPGAVER SOM FØLGER AF INDFØRELSEN AF FLEXAFREGNING 

 Følgende metoder angår de opgaver, som er afledt af indførelsen af flexa-187.
fregning: 

Forskrift D1 om Afregningsmåling 

- Metode 4 der fastlægger, at når flex- og timeafregnede målepunkter er 
fremsendt til datahubben, skal henholdsvis elleverandøren, den balancean-
svarlige, netvirksomheden og Energinet.dk gennemføre en i metoden 
nærmere angivet kontrol af dels de fremsendte timeværdier per målepunkt 
dels de aggregerede summer fra elleverandøren og netvirksomheden. Efter 
en eventuel korrektion af de fremsendte data, sker der fiksering af måleda-
ta. 

- Metode 7 hvori det er præciseret, at netvirksomhedens ansvar for kontrol 
af måledata også omfatter kvalitetssikring af estimerede måledata for 
flexafregnede målepunkter. 
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Forskrift H1 om skift af elleverandør, flytning mv. 

- Metode 3 som forpligter netvirksomhederne til senest den 1. marts 2016 
at offentliggøre en plan for indfasning af flexafregning, som løbende skal 
holdes opdateret. Metoden foreskriver, at planen skal indeholde oplysning 
om antallet af målepunkter, der per måned forventes at blive skiftet fra 
skabelonafregning til flex- eller timeafregning. 

 Energinet.dk har forklaret, at metoderne er revideret/indført som en direkte 188.
følge af indførelsen af flexafregning.  

 Metode 4 og 7 i forskrift D1 skal sikre, at der etableres korrekte måledata 189.
samt konsistens mellem aktørernes forskellige datasæt. Disse to metoder har såle-
des til formål at skabe en korrekt og gennemsigtig afregning over for forbrugeren 
og aktørerne imellem.   

 I forhold til metode 3 i forskrift H1 har Energinet.dk oplyst, at metoden er 190.
indført efter samråd med branchen, og at denne skal imødekomme, at elleverand-
øren overordnet kan planlægge sin kommunikation ud mod kunderne samt sikre, at 
Energinet.dk kan etablere en stabil overgang til flexafregning i datahubben.  

 Sekretariatet finder, at de pågældende metoder er en naturlig følge af indfø-191.
relsen af flexafregning. Det er herudover sekretariatets vurdering, at metoderne 
generelt vil understøtte et effektivt og velfungerende elmarked for flexafregning, 
idet metoderne dels sikrer en behørig kvalitetssikring af måledata for flexafregne-
de målepunkter, dels tilgodeser, at indfasningen af flexafregning kan forløbe jævnt 
og stabilt indtil den endelige frist i år 2020.  

 Det er i øvrigt sekretariatets vurdering, at de angivne metoder er i overens-192.
stemmelse med elforsyningslovens formål og krav om gennemsigtighed, objektivi-
tet, rimelighed og ikke-diskrimination. Sekretariatet finder på denne baggrund, at 
metoderne kan godkendes.  

DIVERSE METODER OM AFREGNINGSMÅLING OG SKABELONAFREGNING  
 
Forskrift D1, metode 2 – daglig dataudveksling af måledata 

 Metoden finder anvendelse på flexafregnede målepunkter og angiver proce-193.
duren for, hvornår måledata fra flexafregnede målepunkter skal indsendes til data-
hubben. Flexafregning finder anvendelse for forbrugere med et årsforbrug under 
100.000 kWh pr. målepunkt.  

 Metoden angår den daglige dataudveksling af måledata for flexafregnede 194.
målepunkter. Netvirksomhederne skal - tilsvarende som for timeafregnede måle-
punkter – indsende indsamlede timeværdier på samtlige flexafregnede målepunk-
ter alle ugens dage uden ugrundet ophold. Metoden angiver ligeledes, at de ind-
sendte måledata først skal fikseres kl. 21.00 på 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet. 
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 Netvirksomhederne er ved denne metode sikret en yderligere fleksibilitet for 195.
så vidt angår de flexafregnede målepunkter, idet 5 % af datagrundlaget for disse 
målepunkter kan være estimerede på fikseringstidspunktet. Energinet.dk har med 
denne fleksibilitet ønsket at tilgodese de situationer, hvor en netvirksomhed af 
tekniske årsager ikke kan hjemtage timeværdierne fra slutbrugernes elmåler. Net-
virksomheden kan da vente med at indsende de faktisk målte data, indtil fejlen er 
afhjulpet. Det er maksimalt tilladt at anvende estimater i 3 måneder for et måle-
punkt, før der skal indsendes målte timeværdier (metode 3 i forskrift D1).  

 Udgangspunktet er generelt, at måledata skal indsendes hurtigst muligt. Den-196.
ne metode skal imidlertid sikre, at netvirksomheden har fleksibilitet i starten af 
perioden (1.-5. arbejdsdag), hvis det ikke er muligt for netvirksomheden at hjem-
tage timeværdier fra slutforbrugerens elmåler. I denne periode kan netvirksomhe-
den derfor indsende målte eller estimerede data, indtil fejlen er afhjulpet. Netvirk-
somheden har således en tilladt andel af manglende timeværdier frem til den ulti-
mative tidsfrist på 3 måneder. Senest den 5. arbejdsdag skal alle timeværdier være 
indsendt til datahubben, idet der dog fortsat er mulighed for estimater på op til 5 % 
af timeværdierne. Målsætningen om 100 % indsendelse af timeværdier efter 5. 
arbejdsdag skyldes hensynet til den balanceansvarliges ønske om at have et så 
præcist prognosegrundlag som muligt.  

 Sekretariatet vurderer, at metoden på afbalanceret vis tilgodeser både netvirk-197.
somhedens behov for fleksibilitet og den balanceansvarliges behov for et så præ-
cist prognosegrundlag som muligt. Samtidig understøtter den valgte metode, at 
markedet skal være velfungerende, og at de indsendte data til datahubben skal 
indsendes hurtigst muligt, men måledata skal samtidig være så præcise som muligt 
for at sikre korrekt afregning af de enkelte aktører og i sidste ende forbrugeren.   

 Sekretariatet vurderer samlet, at metoden kan godkendes, da metoden er ri-198.
melig og objektiv, idet begge parters interesser er tilgodeset og afvejet på afbalan-
ceret vis. Endvidere er metoden gennemsigtig, idet metoden er meldt ud til aktø-
rerne på forhånd. Endelig er metoden ikkediskriminerende, da den omfatter alle 
netselskaber. 

Forskrift D1, metode 5 vedrørende grænseværdier for måledata 
 Denne metode har tidligere været metodeanmeldt i januar 2012, men meto-199.

den er revideret som følge af indførslen af flexafregning. Metoden handler om 
datahubbens kontrol af måledata ved hjælp af grænseværdier, som gennemføres på 
baggrund af fastsatte minimums- og maksimumsværdier. 

 Når måledata er fremsendt til datahubben, kontrollerer datahubben, at de 200.
indkomne data ligger inden for et sandsynligt interval. Metode 5 angiver grænse-
værdierne i MWh/h for henholdsvis timeafregnet forbrug, flexafregnet forbrug, 
produktion og udveksling. Intervallet for flexafregnet forbrug er fastsat til 0 – 1 
MWh/h, mens intervallet for timeafregnet forbrug er fastsat til 0 – 100 MWh/h. 

 Det er netvirksomhedernes ansvar at indhente, kontrollere og indsende måle-201.
data til datahubben i henhold til Energinet.dk’s forskrifter, jf. elforsyningslovens § 
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22, stk. 310. Energinet.dk har forklaret, at den beskrevne kontrol er indsat for at 
fange de afvigelser, som afspejler direkte usandsynlige værdier. Såfremt kontrol-
len konstaterer, at der er indsendt måledata, som ikke ligger inden for de angivne 
grænseværdier, genereres der en negativ kvittering til den pågældende netvirk-
somhed. 

 Grænseværdierne for henholdsvis timeafregnet forbrug, produktion og ud-202.
veksling er i forbindelse med metodeanmeldelsen fra januar 2012 fastsat i samar-
bejde med branchen ud fra Energinet.dk’s og branchens erfaringer med indsendel-
se af data. Den fastsatte grænseværdi for flexafregnet forbrug er ny og ikke tidlige-
re metodegodkendt, mens grænseværdien for timeafregnet forbrug på baggrund af 
tilbagemeldinger fra branchen er blevet hævet fra 10 MWh/h til 100 MWh/h i 
erkendelse af, at den hidtidige grænse var sat for lavt og genererede for mange 
negative kvitteringer til netvirksomhederne. De angivne grænseværdier for hen-
holdsvis produktion og udveksling er tidligere metodegodkendt af Energitilsynet. 

 I forbindelse med Energinet.dk’s høring har DONG Energy afgivet bemærk-203.
ning om, at grænseværdien på 1 MWh/h for flexafregnede kunder er sat forholds-
vist lavt. 

 Sekretariatet bemærker, at metodens beskrevne kontrol fanger afvigelser i 204.
måledata, som virker usandsynlige. Metoden indebærer således, at der foretages en 
meget grov kontrol af de modtagne måledata i datahubben. Metoden er revideret 
på baggrund af indførslen af flexafregning, men Energinet.dk har i samme ombæ-
ring benyttet lejligheden til at justere grænseværdien for timeafregnet forbrug på 
baggrund af indhøstede erfaringer med benyttelsen af grænseværdien. Dette har 
medført, at grænseværdien for timeafregnet forbrug er hævet.  

 Sekretariatet finder, at metoden er rimelig, idet datahubben foretager en grov 205.
kontrol af indmeldte måledata for at forhindre usandsynlige afvigelser, og idet 
konsekvenserne af, at værdierne falder uden for grænserne er mindre indgribende 
(netselskabet skal foretage en kontrol af de indsendte data). Sekretariatet vurderer 
desuden, at metoden er ikkediskriminerende, idet metoden finder anvendelse i 
forhold til alle indmeldte måledata. Endvidere er metoden gennemsigtig, da ram-
merne for kontrollen på baggrund af grænseværdier er meldt ud til aktørerne på 
forhånd. På den baggrund kan den anmeldte metode godkendes.  

Forskrift H2, metode 1 om krav til flexafregning 
 Metoden angiver den obligatoriske grænse for henholdsvis timeafregning og 206.

flexafregning. Alle målepunkter med et årsforbrug, der er lavere end den obligato-
riske grænse for timeafregning, skal som udgangspunkt flexafregnes, når der er 
opstillet og installeret en fjernaflæst måler, der kan måle forbruget på timebasis. 
Metoden giver desuden netvirksomheden mulighed for i særlige tilfælde at gøre 
undtagelser fra den angivne grænse, således at flexafregning kan benyttes i tilfæl-
de, hvor årsforbruget ellers kvalificerer til timeafregning. 

 
10 Bestemmelsen i § 22, stk. 3 i elforsyningslov nr. 577 af den 4. maj 2015 træder i kraft den 1. april 2016.  
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 Energinet.dk har i virksomhedens forskrifter delt begrebet timeaflæsning op i 207.
to segmenter, som betegnes henholdsvis flex- og timeafregning. Flexafregning 
anvendes for timeaflæste kunder med et årsforbrug under 100.000 kWh, mens 
timeafregning anvendes for timeaflæste målepunkter med et årsforbrug over 
100.000 kWh. De to segmenter er tildelt forskellige vilkår med hensyn til dataud-
veksling, hvilket igen betyder, at der er forskel på abonnementsbetalingen.  

 Det er obligatorisk for netvirksomheden at timeafregne målepunkter med et 208.
årligt forbrug over 100.000 kWh. For kunder med et forbrug under 100.000 kWh 
vil timeaflæsning blive obligatorisk i takt med indførelsen af fjernaflæste målere. 
Dette fremgår af § 8 i bekendtgørelse omkring fjernaflæste målere (nr. 
1358/2013).  

 Den obligatoriske grænse for anvendelse af flexafregningsmodellen er som 209.
udgangspunkt et årsforbrug under 100.000 kWh11.   

 Det fremgår af selve metoden, at netvirksomheden kan give dispensation i 210.
forhold til anvendelse af flexafregningsmodellen i særlige tilfælde, således at års-
forbrug, der overstiger den obligatoriske grænse i det enkelte netområde, alligevel 
kan flexafregnes. Det kan eksempelvis dreje sig om vejbelysning uden måler, hvor 
forbruget estimeres ud fra viden om effekt og aktuelle driftstimer, og hvor kunden 
på grund af forbrugets natur ikke har mulighed for at reagere på forskellige pris-
signaler. Der er derfor med denne metode indført en undtagelse fra det obligatori-
ske krav om timeafregning ved forbrug over 100.000 kWh (50.000 kWh). Forskel-
len på flex- og timeafregning er alene, at der er forskel i tidsfristerne for, hvornår 
timeværdier skal være indsendt og valideret i datahubben, og at flexafregning der-
for medfører lavere abonnementomkostninger. Alle timemålinger (både flex- og 
timeafregnede) bruges på samme måde i afregningen over for kunden.  

 Sekretariatet bemærker, at det er fastsat i elforsyningsloven og bekendtgørel-211.
sen om fjernaflæste målere, at der skal ske timeaflæsning, herunder for hvilke 
målepunkter. Med hensyn til muligheden for dispensation finder sekretariatet, at 
metoden kan godkendes, idet det er til gavn for et velfungerende elmarked, at et 
målepunkt kan anvende flexafregningsmodellen, selvom forbruget på målepunktet 
overstiger den obligatoriske grænse, idet dette medfører lavere omkostninger for 
den enkelte forbruger. Afregningsmæssigt er der ikke den store forskel for den 
enkelte forbruger mellem, om et målepunkt flex- eller timeafregnes, idet forskelle-
ne består i, hvornår timeværdier skal indsendes og valideres i datahubben, og at 
abonnementet for flexafregning er lavere. Sekretariatet vurderer på den baggrund, 
at metoden er rimelig. Endvidere er metoden ikkediskriminerende, da metoden 
åbner mulighed for, at flexafregningsmodellen kan anvendes på alle målepunkter, 
hvor der er særlige tilfælde, som kan medføre, at målepunktet kan flexafregnes på 
trods af, at forbruget overstiger den obligatoriske grænse. Det er imidlertid ikke 
objektivt, hvilke særlige tilfælde, som kan medføre, at netselskabet kan dispensere 

 
11 Der er enkelte netområder, hvor grænsen for anvendelse af flexafregningsmodellen er fastsat lavere. Det drejer 

sig om Verdo Hillerød El-net A/S, VOS-Net A/S, Struer Forsyning Elnet A/S og Ringkøbing Skjern Forsyning 
A/S, hvor den obligatoriske grænse er fastsat til 50.000 kWh/år 
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fra den obligatoriske grænse for anvendelse af flexafregningsmodellen, idet der 
alene fremgår et eksempel på særlige tilfælde i selve metoden. Sekretariatet kan 
således være bekymret for, at netselskabets vurdering af, hvornår der kan dispen-
seres fra den obligatoriske grænse kan blive meget subjektiv, da der ikke er ud-
meldt retningslinjer for disse særlige tilfælde. Det er således ikke gennemsigtigt, 
hvornår der er i givet fald kan dispenseres. Imidlertid finder sekretariatet, at meto-
den samlet set gavner elmarkedet, idet metoden kan medføre lavere omkostninger 
for den enkelte forbruger, hvis forbrugeren kan anvende flexafregningsmodellen.  

Forskrift D1, metode 16 om afregning af korrektioner efter refiksering (nettabs-
korrektion) 

 Metoden opstiller en række principper for beregning af nettabskorrektion 212.
efter, at der er sket endelig refiksering 3 måneder efter driftsmåneden. Beregning 
af nettabskorrektion og engrosafregningsgrundlaget gennemføres som minimum 
ved saldoafregning og 3 år efter driftsmåneden. 

 På nuværende tidspunkt foretages korrektioner af måledata, der modtages 213.
efter refiksering, i praksis ved, at korrektionen modregnes hos elleverandøren af 
nettab til elspotpris. I forbindelse med indførelsen af engrosmodellen er den nuvæ-
rende metode ikke længere tilstrækkelig, da der på baggrund af ændring af måle-
data også er behov for at korrigere netvirksomhedens og Energinet.dk’s forbrugs-
afhængige tariffer. 

 Den anmeldte metode fastslår, at når det drejer sig om korrektioner efter re-214.
fiksering af måledata på flex- og timeafregnede målepunkter, er den direkte mod-
part fortsat elleverandøren. Denne metode for beregning af nettabskorrektioner 
sikrer, at afregning af netvirksomhedens og Energinet.dk’s tariffer også kan hånd-
teres i datahubben efter refiksering. Der vil således blive foretaget en genbereg-
ning af netvirksomhedens eller Energinet.dk’s afregningsgrundlag på baggrund af 
korrektioner af måledata for flex- og timeafregnede målepunkter. Denne genbe-
regning vil blive sendt til alle berørte elleverandører. 

 Nettabskorrektion og genberegning af engrosafregningsgrundlaget vil som 215.
minimum blive gennemført i forbindelse med saldoafregning og 3 år efter drifts-
måneden. 

 Sekretariatet vurderer, at metoden er rimelig, da det sikres, at der også sker en 216.
korrekt beregning af netvirksomhedens og Energinet.dk’s forbrugsafhængige tarif-
fer, når der har været behov for at korrigere måledata. Metoden er desuden ikke-
diskriminerende, da metoden favner alle korrektioner efter refiksering af måledata 
på flex- og timeafregnede målepunkter. Metoden er endvidere objektiv, da den 
tager afsæt i engrosmodellens nye rollefordeling. Samlet vurderer sekretariatet, at 
metoden kan godkendes.  

Forskrift H2 om skabelonafregning, metode 3 om beregning af andelstal pr. tarif-
type 

 Metoden opstiller en formel for beregning af andelstal pr. tariftype pr. elleve-217.
randør.  
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 Datahubben beregner i dag det fordelte forbrug pr. balanceansvarlig, hvilket 218.
indgår i den timebaserede balanceafregning som et estimat for de skabelonafreg-
nede forbrugere. I forbindelse med indførelsen af engrosmodellen beregner data-
hubben på tilsvarende vis det fordelte forbrug pr. tariftype pr. elleverandør. 

 Sekretariatet vurderer, at metoden ligestiller balanceansvarlige og elleveran-219.
dører i denne henseende, idet der med indførelsen af denne metode bliver foretaget 
beregninger af fordelt forbrug pr. tariftype for både balanceansvarlig og elleveran-
dør. Sekretariatet vurderer på den baggrund, at bestemmelsen er ikkediskrimine-
rende, idet både balanceansvarlig og elleverandør får adgang til den samme type 
data. Sekretariatet vurderer derudover, at metoden er rimelig, da der opnås en mere 
korrekt fordeling mellem balanceansvarlige og elleverandører. Metoden er endvi-
dere objektiv, fordi den tager afsæt i den nye rollefordeling, som indføres i forbin-
delse med engrosmodellens ikrafttræden. Metoden kan derfor godkendes. 

Forskrift D1 om afregningsmåling, metode 14 om timeaflæste skabelonafregnede 
målepunkter 

 Metoden angiver, at hvis netvirksomheden vælger at hjemtage tidsserier for 220.
et timeaflæst skabelonafregnet målepunkt, da skal netvirksomheden indsende disse 
tidsserier til datahubben. 

 Metoden er blevet præciseret efter Energinet.dk’s høringsrunde efter ønske 221.
fra branchen. Dansk Energi har udtrykt bekymring for, at netvirksomheder - med 
den tidligere formulering af metoden - ville ophøre med at stille timeværdier til 
rådighed for kunden. Såfremt der ikke skete en præcisering af metoden, kunne 
dette medføre, at kunderne ville opleve forringet service i forhold til tilgængelig-
heden af måledata. 

 Sekretariatet finder, at bestemmelsen er rimelig og objektiv, da netvirksom-222.
heden alene skal indberette timeværdier for skabelonafregnede kunder til datahub-
ben, hvis netvirksomheden vælger at hjemtage disse værdier. Metoden giver såle-
des kunden mulighed for at følge med i forbruget, ligesom kundens elleverandør 
også får adgang til disse data via datahubben og kan yde en bedre service over for 
kunden. Metoden er endvidere ikkediskriminerende, idet metoden finder anven-
delse over for alle netvirksomheder, som vælger at benytte muligheden for at 
hjemtage data vedrørende skabelonafregnede kunder, der har en timeaflæst måler. 
Metoden kan på den baggrund godkendes. 
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AFREGNING AF ENGROSYDELSER 
 

 Metode 1-5 i Forskrift H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 223.
regulerer processerne omkring oprettelse og vedligeholdelse af alle priselementer i 
datahubben. 

Introduktion til priselementer 
 Et priselement er en pris, som i datahubben kan kategoriseres som enten et 224.

abonnement, gebyr eller tarif (herunder elafgifter). Alle priselementer kan opret-
tes/ændres tidligst 3 år og senest 31 kalenderdage før, at de skal tages i 
brug/ændres. Priselementer er gældende, indtil de ændres eller stoppes. Prisele-
menter kan som udgangspunkt ikke oprettes, ændres eller stoppes med en kortere 
frist end 31 kalenderdage eller med tilbagevirkende kraft. Der kan dog opstå særli-
ge tilfælde i forhold til ændring af PSO-tarif eller elafgift, hvis der foreligger 
hjemmel til at tilsidesætte tidsfristen.  

 Netvirksomheden og Energinet.dk har hver især deres egen bruttoprisliste af 225.
priselementer. Det er netvirksomheden og Energinet.dk, der opretter og vedlige-
holder egne bruttoprislister (priselementer). Netvirksomheden skal ligeledes sikre, 
at tilknytning af egne priselementer sker på målepunktsniveau. Tilknytninger af 
Energinet.dks priselementer vil ske i datahubben ved oprettelsen af et målepunkt, 
hvorefter ansvaret for tilknytninger til det enkelte målepunkt vil overgå til elleve-
randøren. Hvis forbrugeren eksempelvis er registreret med elvarme eller nettoaf-
regning (solcelleanlæg), skal elleverandøren sørge for, at priselementerne på må-
lepunktet til enhver tid afspejler disse forhold.  

 Det er alene netvirksomhedens eller Energinet.dk’s priser, som fremgår af 226.
datahubben. Det er derfor alene netselskabets eller Energinet.dk’s ansvar, at æn-
dringer i priselementerne sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, her-
under at varslingsfrister overholdes. Elleverandørens priselementer håndteres ikke 
i datahubben.  

 Der er ingen teknisk begrænsning for, hvor mange abonnementer, gebyrer 227.
eller tariffer, som netvirksomheden eller Energinet.dk kan oprette i datahubben.  

 Bindende midlertidige prisnedsættelser oprettes som et selvstændigt prisele-228.
ment i datahubben med en negativ pris, og netvirksomheden skal angive, at pris-
elementet er til obligatorisk viderefakturering. Elleverandøren skal derefter videre-
fakturere prisnedsættelsen over for forbrugeren med det af virksomheden angivne 
navn i datahubben. Der kan ikke ske obligatorisk viderefakturering af gebyrer, idet 
dette er et konkurrenceparameter for elleverandørerne i forhold til forbrugerne, da 
elleverandøren kan vælge, om gebyret skal viderefaktureres til forbrugeren eller ej. 
For at mindske risikoen for fejl kan en tarif kun tilknyttes et målepunkt én gang. 

 Energinet.dk opretter og vedligeholder prisen for elafgifter i datahubben i 229.
samarbejde med SKAT. Det angives ved oprettelsen af priselementet, at tariffen er 
en afgiftssats. Energinet.dk angiver ved oprettelse af priselementer vedrørende 
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PSO-tarif og elafgifter, at disse tariffer er til obligatorisk viderefakturering over 
for forbrugeren. 

 Nedenfor gennemgås metode 1-5 omkring priselementer. 230.

 Metode 1 handler om stop af et priselement. Udgangspunktet i metoden er, at 231.
alle priselementer og priser er gældende indtil, at de ændres eller stoppes. Netvirk-
somheden eller Energinet.dk kan indsende stop for et priselement, såfremt pris-
elementet ikke benyttes længere.  

 Energinet.dk har oplyst, at datahubben i praksis giver elleverandør og net-232.
virksomhed besked om stoppet af pristilknytninger 31 kalenderdage før skærings-
datoen for stoppet af priselementet. Herved gennemføres et stop af tilknytninger til 
priselementet først efter udløb af fortrydelsesfristen på 31 kalenderdage. Hvis der 
sker korrektion af et stop af priselementet efter udløbet af fortrydelsesfristen på 31 
kalenderdage, medfører det ikke, at tilknytninger til priselementet genindsættes. 
Der er dog mulighed for, at et priselement, som er stoppet, kan genaktiveres og 
genanvendes, såfremt den ansvarlige aktør finder det relevant. 

 Det er elleverandøren, som har ansvaret for at sikre, at tilknytninger af elaf-233.
gift og Energinet.dk’s priselementer er korrekte på de enkelte målepunkter, mens 
netvirksomheden har ansvaret for at vedligeholde egne priselementer til det enkel-
te målepunkt. Sekretariatet bemærker, at såfremt der sker stop af et priselement 
ved en fejl, og det er for sent at fortryde stoppet af priselementet, da fristen på 31 
kalenderdage er overskredet, kan dette medføre en byrde for den ansvarlige aktør, 
idet priselementet bliver fjernet fra de enkelte målepunkter i datahubben, og den 
ansvarlige aktør skal således bruge ressourcer på at tilknytte et nyt priselement til 
de enkelte målepunkter igen. På den anden side forventer sekretariatet, at situatio-
ner vedrørende fejl i stop af priselementer vil forekomme yderst sjældent. Energi-
net.dk har oplyst, at Energinet.dk ikke forventer, at der vil blive indmeldt stop af 
Energinet.dk’s priselementer, medmindre det drejer sig om en situation, hvor dette 
er direkte dikteret i lovgivningen. Anvendelsen af denne metode vil således være 
meget begrænset. 

 Sekretariatet vurderer samlet, at metoden er gennemsigtig, idet den opstiller 234.
regler for at håndtere situationen med stop af priselementer, og disse regler er 
meldt ud til parterne på forhånd. Endvidere er metoden objektiv, da metoden retter 
sig mod både Energinet.dk og netvirksomheder. Metoden er desuden rimelig, da 
den giver netvirksomhed og Energinet.dk mulighed for at stoppe priselementer 
(gebyrer, abonnement eller tariffer – herunder elafgifter), som fremgår af deres 
bruttoprisliste, hvilket giver fleksibilitet for parterne i forhold til opdatering af 
priser og afgifter i datahubben. Selvom metoden i teorien pålægger elleverandører 
og netvirksomheder en byrde i forbindelse med opdatering af tilknytninger til de 
enkelte målepunkter, vurderer sekretariatet, at bestemmelsen er rimelig, idet ar-
bejdsmængden på baggrund af denne metode vurderes at være yderst begrænset 
for den enkelte aktør. Metoden er således ikkediskriminerende, da byrderne mel-
lem de enkelte parter er ligeligt fordelt. Energinet.dk har oplyst, at der sandsynlig-
vis vil være mulighed for at finde en teknisk løsning på indmeldelse af tilknytnin-
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ger af priselementer til de enkelte målepunkter, hvis der sker stop af et prisele-
ment, som beskrevet i denne metode. Sekretariatet finder på den baggrund, at me-
toden kan godkendes, jf. § 73 a i elforsyningsloven og metodebekendtgørelsens § 
1, stk. 1. 

 Metode 2 vedrører korrektion af fejlagtige priselementer efter udløb af tids-235.
fristen. Denne metode åbner mulighed for korrektion af fejl i priselementer efter 
udløb af tidsfristen på 31 kalenderdage i forbindelse med oprettelse, ændring eller 
stop af priselementer i datahubben. Hvis den ansvarlige aktør for priselementet 
bliver bekendt med fejlen, skal aktøren rette henvendelse til Energinet.dk med 
dokumentation for fejlen og en begrundelse for, hvorfor tidsfristen for korrektion 
af fejl i priselementet ønskes tilsidesat. Kun åbenlyse fejl vil blive rettet i datahub-
ben og kun såfremt, at det kan ske i overensstemmelse med gældende regler. Det 
er den ansvarlige aktør for priselementet, som ligeledes er ansvarlig for, at en kor-
rektion sker i overensstemmelse med gældende regler. Procedure og tidspunkt for 
indsendelse af korrektion for priselementet aftales mellem Energinet.dk og den 
ansvarlige aktør. 

 Energinet.dk har i forbindelse med metodeanmeldelsen oplyst, at metoden 236.
primært er indført for at kunne imødekomme situationer, hvor der er behov for at 
ændre prisen for elafgifter uden for de tidsfrister, som er angivet i forskrifterne, på 
baggrund af fremsendt dokumentation. Metoden åbner således mulighed for, at der 
kan foretages korrektioner uden for tidsfristen på 31 kalenderdage som følge af 
åbenlyse fejl eller på baggrund af en særskilt hjemmel i lov, afgørelser eller lig-
nende.    

 Energinet.dk har i forbindelse med den seneste høringsrunde fra september 237.
2015 modtaget høringssvar vedrørende denne metode fra Dansk Energi, DONG 
Energy A/S og Energi Danmark. Dansk Energi og DONG Energy A/S anfører, at 
det alene bør være muligt at foretage korrektioner af priselementer uden for fristen 
på 31 kalenderdage, hvis det sker i medfør af myndighedspålæg eller lignende. 
Energi Danmark har anført, at prisændringer efter tidsfristen slet ikke bør være 
muligt. 

 Energinet.dk har til de modtagne høringssvar oplyst, at der er foretaget en 238.
præcisering i forhold til den gældende metode vedrørende korrektion af prisele-
menter. Der er således ikke sket ændringer i forhold til tidligere fastsatte regler. 
Formålet med præciseringen af metoden har været, at det fremgår af metoden, at 
lovgivning, myndighedsafgørelser og lignende kan medføre en ændring af pris-
elementer efter tidsfristen for korrektioner af priselementer. 

 Sekretariatet bemærker, at metoden er indført for at åbne mulighed for at 239.
korrigere helt åbenlyse fejl i priselementer, som for eksempel åbenlyse tastefejl, 
hvor der er indtastet en pris på 10,50 kr./kWh i stedet for 1,50 kr./kWh. Energi-
net.dk vil på baggrund af denne metode foretage en subjektiv vurdering af, hvor-
vidt det drejer sig om en åbenlys fejl. Formulering ”åbenlyse fejl” åbner efter se-
kretariatets vurdering mulighed for, at metoden kan rumme flere forskellige situa-
tioner, og Energinet.dk vil således skulle foretage en subjektiv vurdering af, hvor-
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vidt det drejer sig om en åbenlys fejl eller ej. Sekretariatet gør opmærksom på, at 
Energinet.dk i forbindelse med, at virksomheden træffer afgørelser, er forpligtet til 
at overholde forvaltningsloven, herunder at give en begrundelse for afgørelsen, jf. 
§ 17 i lov om Energinet.dk. Det vil således være muligt for modtageren af afgørel-
sen at få kendskab til, hvilke elementer, som er indgået i vurderingen af, hvorvidt 
det drejer sig om en åbenlys fejl eller ej. 

 Sekretariatet vurderer, at Energinet.dk har behov for at kunne korrigere pris-240.
elementer i datahubben på baggrund af ændringer i elafgifter og lignende, da disse 
ændringer kan ske med kort varsel på baggrund af politiske beslutninger. Metoden 
favner, som ovenfor beskrevet, også andre situationer. 

 Sekretariatet vurderer samlet, at metode 2 i forskrift H3 om afregning af en-241.
grosydelser og afgiftsforhold kan godkendes, da metoden er rimelig, idet elmarke-
det, herunder markedets aktører, er interesserede i, at korrekte pris- og afgiftsop-
lysninger fremgår af datahubben. Metoden er ikkediskriminerende, idet metoden 
åbner mulighed for, at alle aktører kan få rettet åbenlyse fejl i deres prislister eller 
ændringer i skatter og afgifter, når der er indsendt dokumentation til Energinet.dk 
herfor. Energinet.dk skal i forbindelse med vurderingen af anmodninger om æn-
dringer efter denne metode varetage forskellige hensyn, herunder proportionali-
tetsprincippet samt forvaltningsloven, hvis der træffes afgørelse i sagen. Sekretari-
atet finder på den baggrund, at metoden kan godkendes. 

 Metode 3 handler om ansvar for tilknytning af Energinet.dk’s priselementer. 242.
Fra det tidspunkt, hvor elleverandøren er registreret på målepunktet, er det elleve-
randørens ansvar at sikre, at tilknytningen af Energinet.dk’s priselementer (herun-
der elafgifter) er korrekt indmeldt på målepunktet i datahubben. Dette medfører, at 
det er elleverandørens ansvar at indsende ændringer i tilknytninger pr. målepunkt, 
herunder særlige afgiftsforhold efter elafgiftsloven eller ved PSO-fritagelse for 
elkedler.  

 Energinet.dk har oplyst, at Energinet.dk via en automatisk funktion i data-243.
hubben vil sikre, at Energinet.dk’s relevante priselementer (herunder elafgifter) 
bliver knyttet til målepunktet ved oprettelsen. Tilknytningen vil ske efter en stan-
dardopsætning, der fastsættes per målepunkt.  

 Energinet.dk har modtaget høringssvar til denne metode. DONG Energy A/S 244.
og Energi Midt påpeger, at elleverandøren har fået til opgave at vedligeholde flere 
af Energinet.dk’s tariffer (alle). Energi Fyn har anført, at der generelt i forhold til 
ansvarsfordelingen for tilknytning af Energinet.dk’s tariffer, herunder elafgifter og 
fritagelser, skal være en bedre beskrivelse.  

 Energinet.dk har på baggrund af de indkomne høringssvar præciseret meto-245.
den, således at ansvarsfordelingen mellem de enkelte aktører fremstår tydeligere. 
Energinet.dk’s priselementer tilknyttes sammen med elafgift i datahubben til de 
relevante målepunkter ved oprettelsen af målepunktet. Derefter er det elleverand-
ørens ansvar at sikre korrekt tilknytning af Energinet.dk’s priselementer. 
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 Elafgiftslovens § 9 vedrører ansvarsfordelingen for tilknytning og verifice-246.
ring af elafgifter. Det fremgår af § 9, stk. 4, i elafgiftsloven, at elleverandøren på 
baggrund af en aftale om køb af elektricitet med en kunde skal indmelde til data-
hubben, hvis der er særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold 
på det pågældende aftagenummer. Det er således elleverandøren, der har ansvaret 
for at kontrollere og eventuelt ændre tilknytninger af elafgifter på et målepunkt. 
Energinet.dk’s standardopsætning af priselementer skal således tilrettes af elleve-
randøren, således at den er i overensstemmelse med kundeaftalen og med lovgiv-
ningen omkring elafgifter. 

 Energinet.dk har oplyst, at denne metode er valgt, da elleverandøren med 247.
indførslen af engrosmodellen har den primære kundekontakt. Energinet.dk finder 
på den baggrund, at elleverandøren er den nærmeste til at ændre tilknytninger af 
elafgifter, når kunden dokumenterer sin ret til særlige afgiftsforhold. På tilsvaren-
de vis finder Energinet.dk, at elleverandøren er nærmest til at ændre tilknytningen 
af Energinet.dk’s priselementer, når kunden henvender sig omkring særlige for-
hold af betydning for tilknytningen af Energinet.dk’s priselementer. Dette kan 
eksempelvis være tilfældet ved nettoafregning af solcelleanlæg, hvor henholdsvis 
elafgift og Energinet.dk’s priselementer typisk skal ændres i en sammenhæng. 

 Sekretariatet vurderer, at metode 3 er i overensstemmelse med elafgiftslovens 248.
bestemmelser, idet elleverandøren ifølge § 9, stk. 4, har ansvaret for at indmelde 
særlige afgiftsforhold for de enkelte målepunkter til datahubben. Imidlertid ligger 
det endelige ansvar for, at særlige afgiftsforhold alene er tilknyttet til de relevante 
målepunkter hos netvirksomheden. Dette skyldes, at elleverandøren i henhold til § 
9, stk. 6, skal give netvirksomheden besked, hvis et særligt afgiftsforhold ikke kan 
verificeres. Endelig skal netvirksomheden i henhold til § 9, stk. 7, give Energi-
net.dk besked, hvis særlige afgiftsforhold ikke kan verificeres, ligesom netvirk-
somheden har pligt til at undersøge, hvorvidt tilknytning af særlige afgiftsforhold i 
datahubben til de enkelte målepunkter er berettigede. 

 Sekretariatet finder, at det er rimeligt, at elleverandøren har ansvaret for til-249.
knytning af både særlige afgiftsforhold samt Energinet.dk’s priselementer, som 
har betydning herfor. Dette skyldes, at med indførelsen af engrosmodellen vil elle-
verandøren have kundekontakten, og aftale om levering af elektricitet indgås mel-
lem kunden og elleverandøren. Det vil således være elleverandøren, som har kend-
skab til særlige afgiftsforhold, eller som får kendskab hertil, hvis kunden efter 
aftaleindgåelsen over for elleverandøren dokumenterer, at der er særlige afgifts-
forhold på målepunktet. Sekretariatet anerkender, at elleverandørerne pålægges en 
byrde i forbindelse med, at ansvaret for tilknytning af Energinet.dk’s priselementer 
ligger hos elleverandøren, men sekretariatet finder samtidig, at denne ansvarsfor-
deling vil sikre en smidig opdatering af priselementer, og det medfører ikke en 
urimelig byrde for elleverandøren, som i forvejen skal opdatere målepunktet i 
forhold til elafgift. Sekretariatet finder på den baggrund, at det er rimeligt, at elle-
verandøren skal opdatere særlige afgiftsforhold og Energinet.dk’s priselementer i 
tilknytning hertil. Sekretariatet finder desuden, at metoden er objektiv, fordi for-
pligtelsen pålægges den aktør, der allerede har en lignende forpligtelse (afgiftsfor-
hold). Energinet.dk har ikke kundekontakt, og det vil således være vanskeligt for 
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Energinet.dk at få kendskab til oplysninger om særlige afgiftsforhold, ligesom det 
vil være forvirrende for elforbrugeren at skulle henvende sig hos to forskellige 
aktører. Metoden følger således den kompetencefordeling, som bliver indført med 
engrosmodellen, hvor elleverandøren er kundens primære kontakt. Sekretariatet 
finder desuden, at metoden er ikkediskriminerende, idet metoden omfatter alle 
elleverandører, ligesom metoden er gennemsigtig, idet den er meldt ud til parterne 
på forhånd. Metode 3 kan på den baggrund godkendes. 

 Metode 4 placerer ansvaret for fejl ved tilknytninger af Energinet.dk’s pris-250.
elementer (undtagen elafgifter). Ifølge denne metode er elleverandøren ansvarlig 
for at indsende korrektioner til datahubben, hvis der er fejl i tilknytningen af Ener-
ginet.dk’s priselementer. Korrektionerne skal indsendes inden for samme tidsfrist, 
som gælder for elafgifter (21 kalenderdage tilbage i tid), dog ikke tidligere end 
skæringsdatoen for start af elleverandørens levering. Energinet.dk er ansvarlig for 
at korrigere tilknytning af Energinet.dk’s priselementer (undtagen elafgifter) uden 
for den for elafgifter tilladte tidsfrist, eller såfremt målepunktet er blokeret.  

 Metoden er tidligere metodeanmeldt i september 2014, men metoden er æn-251.
dret som følge af ændringer i elafgiftsloven og bekendtgørelse om dokumentation 
af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om 
elafgiftsforhold til Energinet.dk (nr. 1083/2015). Ifølge § 11, stk. 3, i denne be-
kendtgørelse kan en elleverandør indmelde et særligt afgiftsforhold til datahubben 
med virkning til og med 21 kalenderdage tilbage i tid regnet fra dagen for indmel-
delse til datahubben.   

 Energinet.dk ønsker med denne metode at skabe konsistens mellem regule-252.
ringen af tilknytninger for henholdsvis Energinet.dk’s priselementer og de lovre-
gulerede elafgifter. Derfor er elleverandøren ansvarlig for at indsende korrektioner 
vedrørende tilknytninger af Energinet.dk’s priselementer på målepunktet bagud i 
tid. Herefter overtager Energinet.dk ansvaret for at vedligeholde egne priselemen-
ter fremadrettet, eksklusiv elafgifter. 

 Energinet.dk har i deres seneste høring fra september 2015 modtaget hørings-253.
svar vedrørende denne metode. Det fremgår heraf, at Dansk Energi og DONG 
Energy A/S mener, at prisændringer alene bør være muligt i medfør af myndig-
hedspålæg og lignende. Energi Danmark anfører, at prisændringer efter tidsfristen 
ikke bør være muligt. Energinet.dk har i forbindelse med en tidligere høringsrunde 
afvist de foreslåede ændringer. Formålet med ændringen i metoden er alene at 
præcisere, at retslige forhold, som lovgivning, myndighedsafgørelser mv., kan lede 
til en ændring efter udløbet af tidsfristen for ændring af priselementer. 

 Energinet.dk har i forbindelse med metodevalget lagt til grund, at Skattemini-254.
steriet forventes at udstede en bekendtgørelse med en nærmere afgrænset tidsfrist 
for elleverandørens adgang til at foretage korrektioner tilbage i tid. Energinet.dk 
har fundet det hensigtsmæssigt, at korrektionsfristen i denne metode er lig med 
den frist, som gælder for elafgifter. Denne bekendtgørelse er nu udstedt. Det drejer 
sig om bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede 
virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold, hvoraf det fremgår i 
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§ 11, stk. 3, at en elleverandør kan indmelde et særligt afgiftsforhold til datahub-
ben med virkning til og med 21 kalenderdage tilbage i tid regnet fra dagen for 
indmeldelse til datahubben.  

 Netselskabets frister for korrektioner ændres ikke. Det fremgår af § 9, stk. 7, i 255.
elafgiftsloven, at hvis en netvirksomhed får kendskab til, at et særligt afgiftsfor-
hold ikke kan verificeres, skal netvirksomheden senest efter 15 hverdage anmode 
Energinet.dk om at sikre, at dette særlige afgiftsforhold ikke gør sig gældende for 
det pågældende målepunkt i datahubben. Netselskabet har således i medfør at el-
afgiftsloven en øget adgang til korrektioner, når det vedrører særlige afgiftsfor-
hold.  

 Denne metode vedrører imidlertid elleverandørens adgang til at foretage kor-256.
rektioner vedrørende elafgifter. Metoden skal sikre, at elleverandøren ikke kan 
indsende ændringer af tilknytninger vedrørende elafgifter, som er i strid med elaf-
giftsloven.  

 Sekretariatet bemærker, at denne metode placerer ansvaret for at indsende 257.
korrektioner til datahubben hos elleverandøren undtagen de tilfælde, hvor ansvaret 
ligger hos netvirksomheden. Energinet.dk har med valget af denne metode ønsket 
at ensrette tidsfristerne for indsendelse af korrektioner til datahubben, således at 
tidsfristen er ens for henholdsvis korrektion af priselementer og korrektion af sær-
lige afgiftsforhold.  

 Sekretariatet vurderer, at metoden er rimelig, idet metoden skaber gennem-258.
sigtighed, da flere tidsfrister ensrettes, hvilket gør forskrifterne nemmere at navi-
gere rundt i for den enkelte aktør. Kompetencefordelingen mellem de enkelte aktø-
rer kommer endvidere til at fremstå tydeligere med valget af denne metode, idet 
metoden understreger, at elleverandøren er ansvarlig for korrektion af tilknytnin-
ger i Energinet.dk’s priselementer inden for den fastsatte tidsfrist. Hvis der skal 
foretages korrektioner uden for den fastsatte tidsfrist eller, hvis målepunktet er 
blokeret, er Energinet.dk ansvarlig for at foretage denne korrektion. Metoden ud-
springer af lovgivningen omkring elafgifter og er i tråd med denne lovgivning. 
Sekretariatet vurderer desuden, at metoden er ikkediskriminerende, idet alle elle-
verandører er ansvarlige for korrektioner i forhold til Energinet.dk’s priselementer, 
og der sker således ikke en forskelsbehandling elleverandørerne imellem. Endvi-
dere er metoden gennemsigtig, idet metoden er meldt ud på forhånd. Sekretariatet 
vurderer på den baggrund samlet, at metoden kan godkendes. 

 Metode 5 handler om blokering af elleverandørens adgang til at tilknytte 259.
Energinet.dk’s priselementer på et målepunkt. Ifølge denne metode er netselskabet 
ansvarlig for vedligeholdelse af tilknytning for elafgifter, når målepunktet efter 
netselskabets anvisning er blokeret. Energinet.dk er herefter ansvarlig for vedlige-
holdelse af tilknytning for Energinet.dk’s priselementer. 

 Denne metode er ikke tidligere anmeldt til Sekretariatet for Energitilsynet. 260.
Energinet.dk har modtaget høringssvar vedrørende denne metode, som har medført 
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præciseringer i metoden. Disse præciseringer er foretaget inden anmeldelse til 
Energitilsynet. 

 I medfør af elafgiftslovens § 9, stk. 7, skal Energinet.dk sikre, at særlige af-261.
giftsforhold ikke gør sig gældende for et aftagenummer i datahubben, hvis nets-
elskabet har givet Energinet.dk besked herom. Netselskabet har forud for dette 
undersøgt afgiftsforholdet, og det har ikke været muligt for netselskabet at verifi-
cere det særlige afgiftsforhold for det pågældende aftagenummer. Proceduren i 
elafgiftslovens § 9, stk. 7, medfører, at elleverandøren ikke kan genindmelde det 
pågældende målepunkt i datahubben som værende omfattet af særlige afgiftsfor-
hold.  

 Energinet.dk udmønter elafgiftslovens § 9, stk. 7, i denne metode, men Ener-262.
ginet.dk har med denne metode valgt, at blokeringen af et målepunkt skal omfatte 
elleverandørens opdateringer af tilknytninger til alle Energinet.dk’s priselementer 
og ikke kun særlige afgiftsforhold.  

 Denne metode medfører således, at alle Energinet.dk’s priselementer bliver 263.
blokeret på det pågældende målepunkt, og elleverandøren er afskåret fra at gen-
indmelde særlige afgiftsforhold på dette målepunkt. Energinet.dk har valgt, at alle 
Energinet.dk’s priselementer bliver blokeret ud fra den betragtning, at såfremt 
netvirksomheden finder behov for at tage det fulde ansvar for at vedligeholde til-
knytninger af afgifter på et målepunkt, er det efter Energinet.dk’s vurdering mest 
konsistent, at Energinet.dk’s øvrige priselementer også er blokeret. Dette er på 
linje med metode 3 og 4, som er beskrevet ovenfor, og medfører, at Energinet.dk 
bliver ansvarlig for at vedligeholde tilknytningerne for egne priselementer. 

 I praksis medfører metoden, at elleverandøren skal henvende sig til Energi-264.
net.dk, såfremt tilknytninger for et af Energinet.dk’s priselementer (ikke-elafgifter) 
skal ændres på målepunktet. Det kunne eksempelvis dreje sig om PSO-tariffen, 
hvis der tidligere har været en fritagelse herfor. Energinet.dk har vurderet, at denne 
situation vil opstå yderst sjældent, og at den potentielle gene for elleverandøren 
afvejet i forhold til Energinet.dk’s behov for korrekt opkrævet PSO-tarif medfører, 
at valget af denne metode efter Energinet.dk’s vurdering fremstår som proportio-
nal. Netvirksomheden antages kun at anvende blokeringen, når elleverandørens 
adfærd har givet anledning til mistanke om misbrug og lignende. Ved ændring af 
tilknytning for elafgifter skal elleverandøren henvende sig til netselskabet.  

 Sekretariatet vurderer, at Energinet.dk med valget af denne metode har afve-265.
jet hensynet til elleverandøren, herunder hensynet til et fleksibelt og velfungerende 
elmarked, over for samfundets behov for korrekt opkrævede elafgifter. Skattemini-
steriet har i henhold til elafgiftsloven henlagt kompetencen for anmodning om 
blokering til netselskabet, da det er netselskabet, som er ansvarlig for indbetaling 
af elafgifter til staten. Dette medfører, at staten har øget sikkerhed for betaling af 
elafgifter, idet netselskabet kan få hævet sin indtægtsramme, hvis netselskabet 
ikke kan få dækket udgifterne til elafgifter af elleverandøren, eksempelvis på 
grund af elleverandørens konkurs.  
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 Energinet.dk har med valget af denne metode besluttet, at alle Energinet.dk’s 266.
priselementer er omfattet af denne metode, da dette skaber konsistens. Sekretaria-
tet er enigt i, at det er gennemsigtigt, når alle Energinet.dk’s priselementer er om-
fattet af denne metode. Dette gør det nemmere for aktørerne at agere i henhold til 
Energinet.dk’s forskrifter, da de ikke skal huske særlige regler for elafgifter, idet 
denne metode gælder for alle Energinet.dk’s priselementer. Begrundelsen for val-
get af denne metode fremstår objektivt, idet Energinet.dk har taget afsæt i be-
stemmelser i elafgiftsloven. Metoden udspringer, som nævnt, af bestemmelser i 
elafgiftsloven, som dikterer kompetencefordelingen mellem elleverandøren og 
netvirksomheden, og metoden fremstår på den baggrund ikkediskriminerende. 
Derudover er metoden gennemsigtig, idet den er meldt ud på forhånd. Metoden 
kan hermed godkendes. 

Særligt om aggregering af engrosydelser    

 Metode 6-9 i Forskrift H3 angår aggregering af engrosydelser, hvilket inde-267.
bærer, at datahubben på de i metoderne anførte tidspunkter samler alle summer af 
engrosydelser for de relevante målepunktstyper for den enkelte leverandør, net-
virksomhed og Energinet.dk. 

 Metode 6 angiver, at aggregering af engrosydelser som minimum skal ske i 268.
forbindelse med (i) fiksering af måledata, der giver det foreløbige afregnings-
grundlag, (ii) refiksering, hvorved det endelige afregningsgrundlag foreligger, (iii) 
saldoafregning samt (iv) 3 år efter driftsmåneden.  

 Energinet.dk har forklaret, at metoden for aggregering af engrosydelser un-269.
derstøtter, at der til enhver tid kan gennemføres en ekstraordinær genberegning af 
engrosydelserne. Den ”afsluttende” genberegning af engrosydelserne, der finder 
sted 3 år efter driftsmåneden, skal sikre, at såvel aktører som kunden til enhver tid 
afregnes korrekt – også efter refiksering og saldoafregning er gennemført. 

 Det er sekretariatets vurdering, at den anmeldte metode er rimelig, idet denne 270.
understøtter, at der sker en korrekt beregning af engrosydelserne, således at elleve-
randøren og den balanceansvarlige faktureres korrekt, hvilket igen er en forudsæt-
ning for en korrekt fakturering af slutbrugeren. Sekretariatet finder det i denne 
forbindelse hensigtsmæssigt, at en eventuel genberegning også kan foretages efter 
endt refiksering og saldoafregning, da alle parter herved sikres bedst muligt afreg-
ningsgrundlag. Metoden vurderes i øvrigt at sikre grundlaget for, at der kan ske en 
mere gennemsigtig afregning over for såvel kunden som markedsaktørerne imel-
lem.  

 Idet metoden i øvrigt ikke anses for egnet til at skabe konflikt mellem mar-271.
kedsaktørerne og desuden opfylder elforsyningslovens krav om objektivitet, finder 
sekretariatet, at den pågældende metode kan godkendes.  

 Metode 7 angår fikseringen af data, som anvendes til brug for det første fore-272.
løbige afregningsgrundlag for balance- og engrosafregning.  
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 I medfør af metoden fikserer og fremsender datahubben den 5. arbejdsdag 273.
efter driftsdøgnet de foreløbige summer over (i) antal abonnementer per dag (ii) 
antal gebyrer per dag samt (iii) den samlede energimængde per tarif per måle-
punktstype ud til hver enkelt elleverandør i et netområde.  

 Sekretariatet finder, at metoden er umiddelbart rimelig, idet den beskrevne 274.
fiksering er en forudsætning for dannelsen af et afregningsgrundlag. Metoden er 
endvidere objektiv og ikkediskriminerende, da alle elleverandører i et netområde 
får fremsendt de foreløbige summer over engrosydelser. Sekretariatet finder, at 
den pågældende metode kan godkendes. 

 Metode 8 angår den efterfølgende refiksering, hvilket indebærer, at der fore-275.
tages en genberegning og arkivering af de indsamlede data i datahubben, som her-
på udgør det egentlige afregningsgrundlag for engrosafregningen mellem Energi-
net.dk, netvirksomheden og elleverandøren.  

 Metoden foreskriver, at såfremt skæringsdatoen for tilknytningen af et gebyr 276.
ligger i en periode, som er refikseret, eller der foretages en korrektion af tilknyt-
ninger af priselementer med tilbagevirkende kraft til en refikseret periode, da vil 
de pågældende korrektioner først afspejle sig i afregningsgrundlaget ved den 
kommende refiksering, som falder hver måned for de 3 forudgående måneder. 
Korrektioner af abonnementer, gebyrer samt tariffer for flex- og timeafregnede 
målepunkter vil ligeledes blive korrigeret for den enkelte elleverandør i forbindel-
se med den kommende refiksering.  

 Energinet.dk har forklaret, at metoden er valgt med henblik på at understøtte 277.
en månedlig engrosafregning mellem netvirksomheden og elleverandøren. 

 Sekretariatet bemærker, at metoden sikrer en hurtigere og mere korrekt af-278.
regning af hele el-markedet. Sekretariatet vurderer, at metoden er rimelig, idet 
afregningsgrundlaget bliver mere præcist, når det er baseret på refikserede værdi-
er, hvor der er taget hensyn til korrektioner af forskellig art i perioden fra fiksering 
til refiksering.  

 Da metoden i overensstemmelse med metode 8 i D1 indfører en månedlig 279.
refiksering af måledata, vil eventuelle korrektioner af både måledata og prisele-
menter kunne håndteres hurtigere end i dag, hvor refikseringen alene gennemføres 
3,5 måned efter driftsmåneden. Herved skabes en mere gennemsigtig sammen-
hæng til afregningen med kunden. Metoden er endvidere objektiv, idet metoden 
tilgodeser de forskellige parters ønske om en hurtig proces i forhold til generering 
af det egentlige afregningsgrundlag mellem parterne. Endelig er metoden ikkedis-
kriminerende, idet metoden ligestiller de enkelte parter i forhold til adgangen at 
foretage korrektioner og til det egentlige afregningsgrundlag. Sekretariatet finder 
på denne baggrund, at metoden kan godkendes.    

 Metode 9 angår det tilfælde, hvor datahubben ved en fejl ikke foretager re-280.
fiksering, og derfor ikke generer et endeligt engrosafregningsgrundlag. Energi-



ENERGITILSYNET | ENERGINET.DK’S METODER I FORSKRIFT D1, H1, H2, H3 OG VILKÅR FOR 

ELLEVERANDØRERS BETALING AF YDELSER TIL ENERGINET.DK MV. 

 

Side 46/57 

net.dk skal i dette tilfælde meddele, hvornår netvirksomhederne kan vælge selv at 
estimere et afregningsgrundlag.  

 Energinet.dk har som baggrund for metoden oplyst, at denne er indsat efter 281.
ønske fra branchen. Det forhold, at netvirksomhederne skal afvente Energinet.dk, 
før proceduren for estimeret afregningsgrundlag kan iværksættes, skal sikre konsi-
stens i engrosafregningen på tværs af netvirksomhederne samt sikre, at netvirk-
somhederne ikke unødigt iværksætter procedurer ved manglende refiksering. 

 I forbindelse med Energinet.dk’s høring har Dansk Energi efterspurgt helt 282.
klare regler for, hvornår nødplanen sættes i værk, idet Dansk Energi ikke finder 
det tilstrækkeligt, at et sådan tiltag først træder i kraft, hvis Energinet.dk meddeler 
dette. Dansk Energi angiver herpå, at såfremt fristen på 5 arbejdsdage efter drifts-
måneden (1. refiksering) overskrides, bør det stå klart, at netselskabet kan vælge at 
benytte den alternative metode. 

 Sekretariatet vurderer, at metoden er rimelig, idet netvirksomheden har mu-283.
lighed for at estimere et afregningsgrundlag og dermed få betaling for de ydelser, 
som netvirksomheden har leveret, selvom det ikke er muligt at genere et endeligt 
afregningsgrundlag i datahubben.  

 Det er Energinet.dk, som meddeler, hvornår netvirksomheden kan estimere 284.
afregningsgrundlaget. Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for, hvornår i 
processen og under hvilke kriterier Energinet.dk vil give en sådan meddelelse. 
Sekretariatet lægger dog i denne forbindelse til grund, at Energinet.dk ingen inte-
resse har i at forsinke eller forringe netvirksomhedens mulighed for at få betaling 
for sine leverede ydelser. Det anses i øvrigt for nærliggende, at Energinet.dk tilde-
les kompetencen til at meddele, hvornår processen for et estimeret afregnings-
grundlag skal iværksættes, idet Energinet.dk har kendskabet til den aktuelle drifts-
status på datahubben og dermed er den nærmeste til at vide, hvornår datahubben 
igen forventes at kunne levere et endeligt afregningsgrundlag. Det er således hen-
sigtsmæssigt, at Energinet.dk kan kontrollere, at netvirksomheden ikke udarbejder 
et estimeret afregningsgrundlag, hvis Energinet.dk kan forudse, at datahubben 
formentlig allerede den næste dag vil generere de faktiske data. Hermed varetages 
også hensynet til et så korrekt og ensartet afregningsgrundlag som muligt.  

  Sekretariatet vurderer desuden, at metoden er objektiv, idet den ikke kun 285.
varetager Energinet.dk’s interesser, men alene fungerer som en nødplan, hvis der 
ikke er udsigt til, at datahubben kan levere det faktiske afregningsgrundlag. Det 
ville imidlertid være ønskeligt, såfremt metoden angav en tidsfrist for, hvor lang 
tid netvirksomheden maksimalt skal afvente Energinet.dk’s meddelelse, inden 
netvirksomheden selv kan estimere afregningsgrundlaget. Sekretariatet finder der-
for, at Energinet.dk ca. 1 år efter engrosmodellens ikrafttræden skal revurdere 
behovet for at indsætte en tidsfrist for, hvornår netvirksomhederne må estimere 
afregningsgrundlaget, hvis datahubben ikke kan levere dette. Revurderingen af 
behovet for en tidsfrist skal være baseret på de erfaringer, som Energinet.dk har 
indhøstet efter engrosmodellens ikrafttræden. Denne revurdering fremsendes til 
Energitilsynet. Endelig anses metoden for ikkediskriminerende, idet netvirksom-
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heden vil kunne få betaling for sine leverede ydelser på baggrund af det estimerede 
afregningsgrundlag på trods af tekniske udfordringer i datahubben. Sekretariatet 
vurderer samlet, at den pågældende metode kan godkendes.    

AFGIFTSMÆSSIGE FORHOLD 
 

 En kunde, som ifølge Elafgiftsloven er berettiget til at svare reduceret elafgift 286.
af forbrug over 4000 kWh pr. år, kræver en særlig opsætning af målepunktet og 
tilknytning af elafgifter i datahubben.  

 Et forbrugsmålepunkt registreret med elvarme og en elvarmeafgiftsdato skal 287.
derfor have tilknyttet et elvarmemålepunkt af netvirksomheden, hvor netvirksom-
heden skal registrere det forbrug, der skal svares fuld elafgift af.  

 Det er imidlertid elleverandøren, som er ansvarlig for at indmelde en ændring 288.
af elvarme for målepunktet til datahubben, når kunden er berettiget til reduceret 
elafgift for et forbrugsmålepunkt. Samtidig angiver elleverandøren en elvarmeaf-
giftsdato, som er starttidspunktet for den periode på et år (12 måneder løbende), 
hvor der skal fordeles et forbrug, der skal svares fuld elafgift af. 

 Metode 10 vedrører proceduren for oprettelse og ophør af elvarme for et 289.
målepunkt.  

 Ved oprettelse skal netvirksomheden senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af 290.
besked fra datahubben om elvarmeregistrering tilknytte et elvarmemålepunkt til 
det pågældende målepunkt. Det er endvidere præciseret i metoden, at netvirksom-
heden i denne forbindelse skal angive en skæringsdato lig med den af elleverand-
øren indmeldte elvarmeafgiftsdato, da anmodningen ellers afvises af datahubben. 

 Ved ophør skal netvirksomheden senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af 291.
besked fra datahubben om ophør af elvarme på målepunktet fjerne tilknytningen af 
det pågældende elvarmemålepunkt. Metoden foreskriver endvidere, at netvirk-
somheden i denne forbindelse skal angive en skæringsdato for fjernelse af tilknyt-
ningen senere end eller lig med den indmeldte ophørsdato for elvarme. 

 Energinet.dk har som baggrund for metodevalget oplyst, at det efter elafgifts-292.
loven er netvirksomhedens ansvar at opgøre og fordele den del af forbruget, som 
der skal svares fuld afgift af over året for målepunkter med elvarme. For at net-
virksomheden kan kommunikere den valgte fordeling af forbrug, hvoraf der skal 
svares fuld afgift, er det nødvendigt at stille krav til netvirksomheden om tilknyt-
ningen af et elvarmemålepunkt til det givne forbrugsmålepunkt. 

 Sekretariatet bemærker, at der i denne metode er indeholdt et krav om, at 293.
netvirksomheden ved tilknytning af elvarmemålepunktet skal matche den af elle-
verandøren indmeldte elvarmeafgiftsdato. Dette skyldes, at elafgiftsloven define-
rer, hvor lang en periode, der kan indmeldes elvarme tilbage i tid. Der er imidlertid 
i praksis behov for, at oprettelse af elvarme kan håndteres bagud i tid i datahub-
ben. Energinet.dk har på den baggrund præciseret, at tilknytning af elvarmemåle-
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punktet skal ske præcis til elvarmeafgiftsdatoen, således at netvirksomheden kan 
kommunikere det relevante forbrug for den korrekte periode. Endvidere er det 
præciseret, at datahubben sikrer, at elvarmemålepunktet er tilsluttet, således at 
forbruget indgår i aggregeringer med videre.  

 Som det fremgår ovenfor, kan oprettelse af elvarme håndteres bagud i tid i 294.
datahubben. Elleverandøren har imidlertid ikke mulighed for at indmelde tilknyt-
ninger til elvarme frem i tid, idet elvarmeafgiftsdatoen tidligst kan være på indsen-
delsesdatoen og ikke frem i tid. Dette skyldes hensynet til netvirksomheden, der 
skal have mulighed for at gennemføre tilknytningen af elvarme umiddelbart efter 
modtagelsen af besked omkring denne tilføjelse.  

 Sekretariatet vurderer, at metoden er rimelig, idet metoden afspejler rollefor-295.
delingen i elafgiftsloven mellem elleverandøren og netvirksomheden i tilfælde, 
hvor kunden skal have reduktion af elafgiften. Metoden angiver en tidsfrist på 1 
arbejdsdag, hvorefter netvirksomheden skal have registeret afgiftsreduktionen på 
målepunktet. Denne tidsfrist er fastsat af hensyn til netvirksomheden, idet der ikke 
kan ske tilknytning af elafgiftsmålepunktet frem i tid, og det vil således være en 
ekstra arbejdsbyrde for netselskabet, hvis elleverandøren havde mulighed for at 
indmelde disse tilknytninger frem i tid. Tidsfristen er også fastsat af hensyn til 
netvirksomhedens, elleverandørens og i sidste ende kundens behov for en korrekt 
afgiftsafregning, som på baggrund af tidsfristen på 1 arbejdsdag i denne metode 
kan påbegyndes og afsluttes uden unødigt ophold. Endvidere er der i metoden krav 
om, at skæringsdatoen er identisk med den af elleverandøren indmeldte elafgifts-
dato, hvilket er med til at gøre arbejdsgangen mere gennemsigtig for de enkelte 
aktører, når aktørerne bliver mødt med de samme tidsfrister i flere forskellige situ-
ationer.  

 Samlet vurderer sekretariatet, at metoden favner netvirksomhedens og elleve-296.
randørens interesser og tager hensyn til de kompetencer og arbejdsopgaver, som 
disse aktører skal udføre, når en kunde (målepunkt) skal have foretaget reduktion 
af elafgiften på baggrund af elvarme på målepunktet. Sammenfattende er metoden 
efter sekretariatets vurdering både rimelig, ikkediskriminerende og objektiv, og 
metoden kan på den baggrund godkendes.  

  Metode 11 handler om opdatering af tilknytning af elafgifter som led i opret-297.
telse og ophør af elvarme. Metoden angiver, at datahubben for det pågældende 
målepunkt skal sikre en standardopsætning for tilknytninger af de relevante elaf-
gifter ved henholdsvis oprettelse og ophør af elvarme med elvarmeafgiftsdatoen 
som skæringsdato.   

 Elleverandøren tillægges herefter ansvaret for at kontrollere og om nødven-298.
digt at ændre tilknytningerne af elafgifter, såfremt standardopsætningen ikke af-
spejler de konkrete forhold for målepunktet efter henholdsvis oprettelsen eller 
ophøret af elvarme.   

 Energinet.dk har forklaret, at standardopsætningen efter de konkrete forhold 299.
kan være forkert i forhold til det lovmæssigt korrekte – særligt, hvis kunden er 
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omfattet af nettoafregning (solceller). Energinet.dk har med metoden derfor valgt 
at præcisere, at elleverandøren i alle tilfælde stadig har ansvaret for at kontrollere 
og om nødvendigt få korrigeret tilknytningerne af elafgifterne.  

 Energinet.dk erkender, at der med den valgte metode kan forekomme situati-300.
oner, hvor der vil forekomme ekstra administration i forhold til verifikationen, 
som er reguleret i elafgiftslovens § 9, stk. 7. Energinet.dk mener dog omvendt, at 
metoden vil lette en administrationsbyrde, idet elleverandøren får mulighed for at 
korrigere forholdet selv efter aftale med kunden fremfor, at det til enhver tid er 
netvirksomheden, der via Energinet.dk, skal tilknytte det særlige afgiftsforhold. 
Det er i øvrigt Energinet.dk’s vurdering, at de afgiftsforhold, som findes fejlagtige, 
og som fortsat kan rettes af elleverandøren, vil blive rettet i den afklaringsperiode 
på 15 dage, som netvirksomheden har efter elafgiftslovens § 9, stk. 7. Elleverand-
øren kan altså efter aftale med netvirksomheden og kunden korrigere forholdet 
meget hurtigt i datahubben med de almindelige processer, hvilket alt andet lige 
afføder mindre administration, end hvis kommunikationsvejen og korrektioner 
også skal forbi Energinet.dk. Energinet.dk påpeger i øvrigt, at den valgte metode 
ikke afskærer netvirksomheden fra at gå via Energinet.dk og få rettet det pågæl-
dende elafgiftsforhold, men at dette omvendt fører til en blokering af elleverand-
ørens adgang til at ændre tilknytninger på målepunktet. 

  Sekretariatet bemærker, at den anmeldte metode altid sikrer, at der er en 301.
standardopsætning i forhold til elafgifter. Det er derefter elleverandørens ansvar at 
kontrollere, at tilknytningerne til det enkelte målepunkt er korrekte. Der er dog 
risiko for, at der kan være fejl i tilknytningerne af afgifter, når der anvendes en 
standardopsætning, men Energinet.dk har vurderet, at risikoen for fejl ved en stan-
dardopsætning er mindre end, hvis elleverandøren manuelt skal tilknytte alle afgif-
ter i datahubben.  

 Elafgiftslovens § 9, stk. 7 opstiller en procedure, som skal forhindre, at elle-302.
verandøren kan genindmelde det pågældende aftagenummer i datahubben som 
værende omfattet af et særligt afgiftsforhold, eksempelvis elvarme, hvis dette ikke 
tidligere er blevet verificeret. Sekretariatet vurderer, at denne metode er i overens-
stemmelse med elafgiftslovens § 9, stk. 7, da denne bestemmelse i elafgiftsloven 
tager stilling til, hvem der er ansvarlig, hvis et målepunkt ikke kan verificeres i 
forhold til et særligt afgiftsforhold. Sekretariatet finder, at Energinet.dk’s stan-
dardopsætning af elafgifter, som tilknyttes et målepunkt ved enten oprettelse eller 
ophør, er i overensstemmelse med elafgiftsloven, idet denne metode ikke ændrer 
på ansvarsfordelingen mellem de enkelte aktører i forhold til verificering af særli-
ge afgiftsforhold. Det er således fortsat elleverandøren, som har ansvaret for at 
tilknytte de korrekte elafgifter til de enkelte målepunkt, og standardopsætningen er 
tænkt som en hjælp hertil, således at risikoen for fejl mindskes. Sekretariatet vur-
derer samlet, at metoden er objektiv, rimelig og ikkediskriminerende, og metoden 
kan på den baggrund godkendes.  
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VILKÅR FOR ELLEVERANDØRERS BETALING AF YDELSER FRA ENERGINET.DK 
OG SIKKERHEDSSTILLELSE 
   

 Energinet.dk har anmeldt afsnit 2.2.1 i vilkårene for elleverandørens betaling 303.
af ydelser fra Energinet.dk, der handler om elleverandørens betalingsfrist, som en 
metode.  

 Sekretariatet vurderer, at der ikke er tale om en metode, fordi der er tale om 304.
gengivelse af lovbestemte frister, som findes i elforsyningslovens § 72 d, stk. 1 og 
2. 

 Metode 2 (afsnit 2.3.2 i vilkårene) handler om overskridelse af betalingsfrist. 305.
Hvis elleverandøren ikke har betalt Energinet.dk’s tilgodehavende ved udløbet af 
den angivne betalingsfrist, sender Energinet.dk efter to (2) kalenderdage en rykker 
– rykker 1 – til elleverandøren med en betalingsfrist på otte (8) kalenderdage. 

 Energinet.dk har oplyst, at rykkeproceduren i den anmeldte metode er på linje 306.
med Dansk Energis rykkerprocedure. Energinet.dk pålægger ikke rykkergebyr.  

 Dansk Energi har i ”Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af 307.
Distributionsnettet” (herefter standardaftalen) lagt sig fast på samme rykkerproce-
dure, som er beskrevet i den anmeldte metode. 

 Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at metoden er objektiv, da den følger 308.
de retningslinjer, som allerede eksisterer i branchen, idet metoden lægger sig op ad 
rykkerproceduren i standardaftalen. Endvidere er metoden ikkediskriminerende, da 
metoden finder anvendelse på alle elleverandører, som ikke har betalt sit tilgode-
havende til Energinet.dk inden for den angivne betalingsfrist. Endelig er metoden 
rimelig, fordi der blot er tale om sædvanlig handelskutyme. Metode 2 kan på den 
baggrund godkendes. 

 Metode 3 (afsnit 2.3.3 i vilkårene) handler om den videre proces, hvis beta-309.
lingsfristen på rykker 1 er overskredet. Ifølge denne metode sender Energinet.dk 
en ny rykker (rykker 2) til elleverandøren, hvis elleverandøren ikke har betalt 
Energinet.dk’s tilgodehavende inden udløbet af betalingsfristen på 8 kalenderdage 
på rykker 1. Betalingsfristen på rykker 2 er mindst otte (8) kalenderdage regnet fra 
fremsendelsesdatoen for rykker 2. Rykker nr. 2 skal sendes med rekommanderet 
brev til elleverandørens ansvarlige ledelse. Det skal klart fremgå af rykker 2, at 
hvis Energinet.dk’s tilgodehavende ikke indbetales inden otte (8) kalenderdage, 
sender Energinet.dk uden yderligere varsel fordringen til retslig inkasso for elleve-
randørens regning.   

 Energinet.dk har oplyst, at hele rykkerproceduren giver en samlet frist for 310.
elleverandøren til at betale Energinet.dk’s tilgodehavende på 43 kalenderdage efter 
forbrugsperioden (25 kalenderdage + 2 kalenderdage + 8 kalenderdages betalings-
frist + 8 kalenderdages betalingsfrist). Inkassovarsel er inkluderet i den fastsatte 
frist for rykker 2. 
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 Sekretariatet bemærker, at den beskrevne rykkerprocedure vedrørende rykker 311.
2 er i tråd med den rykkerprocedure, som er beskrevet i Dansk Energis standardaf-
tale.  

 Sekretariatet vurderer, at metoden vedrørende processen for fremsendelse af 312.
rykker 2 er rimelig og objektiv, da den følger de retningslinjer som i øvrigt er fast-
lagt i Dansk Energis branchevejledning (standardaftalen). Sekretariatet vurderer på 
den baggrund, at metoden er rimelig, da den følger branchens praksis på dette 
område. Sekretariatet vurderer desuden, at metoden er ikkediskriminerende, da 
metoden finder anvendelse i forhold til alle elleverandører, som ikke betaler deres 
tilgodehavender til Energinet.dk. Endelig er metoden gennemsigtig, da den er 
meldt ud til elleverandørerne på forhånd. På den baggrund kan metoden godken-
des. 

 Metode 4 (afsnit 3.1.1 i vilkårene) handler om sikkerhedsstillelse. Energi-313.
net.dk forlanger sikkerhed for fremtidig betaling af Energinet.dk’s tilgodehaven-
der, når elleverandøren efter Energinet.dk’s oplysninger ikke vil kunne betale for 
de leverede ydelser. Energinet.dk foretager denne vurdering under iagttagelse af 
forvaltningsretlige principper for sagsbehandling. Energinet.dk vil stille krav om 
sikkerhed i følgende situationer: 

− A) Elleverandøren har en negativ egenkapital 
− B) Energinet.dk har sendt 2 rykkere til elleverandøren 
− C) Elleverandøren har inden for de seneste 12 afregningsperioder fire (4) gan-

ge ikke rettidigt betalt til Energinet.dk. Med rettidigt menes, at betalingsfri-
sten er overskredet med mere end to (2) dage  

− D) Elleverandøren er registreret i Experians RKI-register eller lignende 
skyldnerregister  

− E) Elleverandøren har i to (2) på hinanden følgende år regnskabsmæssigt un-
derskud, jf. selskabets offentliggjorte årsrapport, med mindre selskabets posi-
tive egenkapital i den seneste årsrapport som minimum udgør to (2) gange det 
seneste års underskud. Egenkapitalen korrigeres såfremt, der er forbehold i 
revisionspåtegningen. 

 
 Energinet.dk har i deres høringsrunde modtaget høringssvar fra Dansk Energi 314.

og Energi Danmark. Dansk Energi har ønsket en objektivisering af betingelserne 
for, hvornår Energinet.dk skal stille krav om sikkerhed. Dansk Energis krav om 
objektivisering af betingelserne for sikkerhedsstillelse er efterfølgende imøde-
kommet. Energi Danmark anfører, at det er utilstrækkelig retspraksis, at man kan 
kræve sikkerhedsstillelse på baggrund af disse vilkår, fx, hvis man får ”viden om 
ustabil betaler” (henviser til en tidligere version af disse vilkår).  

 Energinet.dk bemærker, at Energinet.dk er en offentlig virksomhed, der er 315.
underlagt forvaltningsretlige principper for udøvelse af Energinet.dk’s aktiviteter 
som TSO (transmission system operatør). Dette omfatter såvel administrative for-
valtningsretlige principper til oplysning af faktiske forhold, som krav om proporti-
onalitet i forhold til de krav, som stilles til en elleverandør. Energinet.dk skal såle-
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des i alle tilfælde sikre, at de forvaltningsretlige principper bliver overholdt i de 
tilfælde, hvor Energinet.dk stiller krav om sikkerhed. 

 Energinet.dk har på baggrund af Energitilsynets behandling af Dansk Energis 316.
”Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet” (stan-
dardaftalen) præciseret sine betingelser om sikkerhedsstillelse. Det er den endelige 
version af Energinet.dk’s vilkår, som bliver behandlet i dette afsnit af notatet. 

 Sekretariatet lægger til grund, at krav om sikkerhedsstillelse ikke er ualmin-317.
deligt i kontraktsforhold om løbende levering i erhvervsforhold, hvor der ydes 
kredit. Der er således tale om et sædvanligt vilkår i aftaleforhold mellem erhvervs-
parter. Hertil kommer, at det fremgår af § 31, stk. 2 i elforsyningsloven, at Energi-
net.dk kan stille krav om sikkerhed for udgifter eller risiko for udgifter. Der er 
således en klar og udtrykkelig hjemmel for Energinet.dk til at stille krav om sik-
kerhed.  

 Med hensyn til det faktiske styrkeforhold mellem disse vilkårs aftaleparter 318.
vurderer sekretariatet, at elleverandørerne nok er den svageste part. Elleverandø-
rerne skal have adgang til Energinet.dk’s ydelser for at være på markedet, mens 
Energinet.dk godt kan undvære den enkelte elleverandør. Energinet.dk har dog 
ikke mulighed for at afvise en elleverandør ved fx mistanke – begrundet eller ube-
grundet – om manglende betalingsevne. Energinet.dk har i stedet mulighed for at 
anmode om sikkerhedsstillelse, hvis betingelserne i denne metode er opfyldt. 

 Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Energinet.dk’s oplistning af 319.
situationer, hvor Energinet.dk kan stille krav om sikkerhed hos en elleverandør er 
identisk med de situationer, som er oplistet i Dansk Energis standardaftale (punkt 
A-E ovenfor).   

 Energinet.dk bemærker i selve metoden, at Energinet.dk skal overholde for-320.
valtningsretlige principper som proportionalitetsprincippet i forbindelse med vur-
dering og oplysning af sagen. 

 Sekretariatet vurderer, at metode 4 omkring sikkerhedsstillelse er rimelig og 321.
objektiv, idet metoden oplister en række objektive krav for de situationer, hvor 
Energinet.dk forlanger, at elleverandøren stiller sikkerhed for fremtidig betaling. 
Betingelserne i metoden, som udløser krav om sikkerhedsstillelse, er alle baseret 
på objektive og konstaterbare faktorer, der relaterer sig til elleverandørens beta-
lingsevne og kreditværdighed. Metodens formål er at mindske Energinet.dk’s risi-
ko for økonomiske tab ved elleverandørens manglende betaling for levering af 
Energinet.dk’s løbende ydelser.  

 Sekretariatet vurderer endvidere, at metoden er ikkediskriminerende, idet 322.
metoden udløser krav om sikkerhedsstillelse, når de objektive betingelser i meto-
den er opfyldt. Metoden sidestiller således elleverandørerne, da det vil være alle 
elleverandører, der vil blive mødt med et krav om sikkerhedsstillelse, hvis de ob-
jektive betingelser i metoden er opfyldt. Endvidere sikrer objektiviseringen af 
betingelserne for sikkerhedsstillelse efter sekretariatets vurdering, at der er større 



ENERGITILSYNET | ENERGINET.DK’S METODER I FORSKRIFT D1, H1, H2, H3 OG VILKÅR FOR 

ELLEVERANDØRERS BETALING AF YDELSER TIL ENERGINET.DK MV. 

 

Side 53/57 

klarhed over, hvornår en elleverandør vil blive stillet over for et krav om sikker-
hedsstillelse fra Energinet.dk. På den måde bliver alle elleverandører behandlet 
ens i identiske situationer. Sekretariatet bemærker endeligt, at da oplistningen af 
betingelser for sikkerhedsstillelse i disse vilkår er identiske med de tilsvarende 
betingelser i Dansk Energis standardaftale sikres det endvidere, at elleverandører-
ne i videst mulige omfang mødes med ens betalingsbetingelser af såvel Energi-
net.dk som netvirksomhederne, hvilket skaber gennemsigtighed for markedets 
aktører.  

 Sekretariatet vurderer samlet, at metoden er rimelig, objektiv og ikkediskri-323.
minerende, og metoden kan på den baggrund godkendes. Herved lægger sekretari-
atet afgørende vægt på, at elforsyningslovens § 31, stk. 2, indeholder en udtrykke-
lig hjemmel for Energinet.dk’s krav om sikkerhedsstillelse.  

 Metode 5 (afsnit 3.1.2 i vilkårene) giver Energinet.dk mulighed for at kræve 324.
sikkerhedsstillelse af elleverandøren, selvom elleverandøren har betalt Energi-
net.dk’s tilgodehavende, men betalingen er sket efter, at Energinet.dk har afsendt 
krav om sikkerhedsstillelse. Metoden fritager således ikke elleverandøren for at 
stille den krævede sikkerhed i henhold til metode 4 (afsnit 3.1.1), før elleverand-
ørens betalingsmønster igen er rettidigt.  

 Energinet.dk ønsker med valget af denne metode at have mulighed for at 325.
kræve sikkerhedsstillelse i en periode, indtil elleverandørens betalingsmønster 
igen er dokumenteret rettidigt. 

 Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at de objektive betingelser for at 326.
kunne stille krav om sikkerhed i metode 4 (afsnit 3.1.1.) ligeledes skal være op-
fyldt i denne situation. Denne metode skal hindre, at elleverandøren spekulerer i at 
betale Energinet.dk det skyldige beløb i sidste øjeblik uden, at det får konsekven-
ser for elleverandøren i form af krav om sikkerhedsstillelse. Når Energinet.dk først 
har afsendt krav om sikkerhedsstillelse, har Energinet.dk mulighed for at kræve 
sikkerhedsstillelse, selvom elleverandøren har indbetalt det skyldige beløb i mel-
lemtiden. Energinet.dk kan med baggrund i denne metode stille krav om sikker-
hed, indtil elleverandørens betalingsmønster igen er dokumenteret rettidigt. 

 Sekretariatet vurderer, at metoden er rimelig og sagligt begrundet, idet meto-327.
den rammer alle elleverandører, som ikke har betalt Energinet.dk’s tilgodehavende 
efter, at Energinet.dk har gennemført rykkerproceduren. Energinet.dk har således 
en øget økonomisk risiko, som Energinet.dk forsøger at begrænse ved at stille krav 
om sikkerhed for fremtidig betaling. Betingelserne for, hvornår der kan stilles krav 
om sikkerhed er objektiveret, jf. metode 4 (afsnit 3.1.1.), ligesom det er et objek-
tivt krav, at elleverandørens betalingsmønster skal være dokumenteret rettidigt, før 
kravet om sikkerhed kan frafaldes. Sekretariatet finder samlet, at metoden kan 
godkendes. 

 Metode 6 (afsnit 3.1.3 i vilkårene) handler om størrelsen på den anmodede 328.
sikkerhed. Ifølge denne metode kan Energinet.dk kræve sikkerhed svarende til de 
sidste tre (3) måneders betaling. Energinet.dk kan kræve sikkerhedens størrelse 
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reguleret hver måned, når den må antages at afvige væsentligt fra et begrundet 
estimat for de førstkommende tre (3) måneders betaling for leverede ydelser. 

 Energinet.dk ønsker med valget af denne metode, at der ved krav om sikker-329.
hedsstillelse bliver stillet tilstrækkelig sikkerhed fra dag 1, så der ikke er behov for 
unødvendigt mange reguleringer af størrelsen på sikkerhedsstillelsen. Hvis elleve-
randøren vurderer, at sikkerhedsstillelsen er unødvendig stor, er det ifølge meto-
den elleverandørens ansvar at dokumentere, at dette er tilfældet. 

 Elleverandøren er den svage part i denne metode, idet Energinet.dk kan kræ-330.
ve størrelsen af sikkerheden regulereret hver måned, mens elleverandøren skal 
dokumentere, at størrelsen af sikkerheden er urimelig stor, før der kan ske regule-
ring. Til gengæld bærer Energinet.dk den økonomiske risiko, idet Energinet.dk 
ikke har fået betaling for den løbende levering af ydelser fra elleverandøren. Man 
kunne overveje, om der kunne være risiko for, at Energinet.dk stiller krav om for 
stor sikkerhedsstillelse for at undgå unødvendigt mange reguleringer af størrelsen 
af sikkerhedsstillelse. Metoden fastlægger dog, at Energinet.dk kan kræve sikker-
hed svarende til de sidste tre måneders betaling, og der er således en beløbsgrænse 
for, hvor stor sikkerhed Energinet.dk kan kræve. Hertil kommer, at elleverandøren 
kan opnå en samlet frist på 43 dage, før sagen sendes til retslig inkasso. Det må 
påregnes, at Energinet.dk’s tilgodehavende derfra nemt vil kunne beløbe sig til 3 
måneder. Endvidere bemærker sekretariatet, at Energinet.dk skal iagttage forvalt-
ningsretlige principper i forbindelse med, at Energinet.dk træffer afgørelse om-
kring sikkerhedsstillelse, herunder proportionalitetsprincippet, jf. § 17 i lov om 
Energinet.dk. Sekretariatet vurderer på den baggrund, at det er rimeligt og ikke-
diskriminerende, at Energinet.dk kan justere størrelsen af sikkerhedsstillelsen hver 
måned for at minimere sin økonomiske risiko fremover. Metoden kan derfor god-
kendes.  

 Metode 7 (afsnit 3.1.5 i vilkårene) tager stilling til, hvordan elleverandøren 331.
kan stille sikkerheden. Det kan være enten i form af:  

− Et kontant depositum indbetalt til Energinet.dk eller anerkendt pengeinstitut 
− En anfordringsgaranti udstedt af et anerkendt pengeinstitut 
− En moderselskabsgaranti, såfremt Energinet.dk finder det ubetænkeligt 
 

 Ifølge metoden bliver et kontant indbetalt depositum til Energinet.dk forren-332.
tet til fordel for elleverandøren med en rente svarende til bankernes almindelige 
indlånsrente. 

 Energinet.dk har i forbindelse med metodevalget forklaret, at Energinet.dk 333.
skal godkende pengeinstituttet, jf. metode 8 (afsnit 3.1.6.).  

 Moderselskabet skal ligeledes godkendes af Energinet.dk, før elleverandøren 334.
kan anvende moderselskabsgaranti som sikkerhedsstillelse. I denne vurdering ind-
går størrelsen af moderselskabets egenkapital, soliditeten samt øvrige væsentlige 
økonomiske forhold. Energinet.dk foretager denne vurdering på baggrund af det 
seneste revisionspåtegnede årsregnskab. 
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 Sekretariatet vurderer, at det er sædvanligt i erhvervsforhold, at den part, som 335.
ønsker sikkerhedsstillelsen, foretager en vurdering af kreditværdigheden hos pen-
geinstituttet eller moderselskabet. Energinet.dk lægger i forbindelse med vurderin-
gen af moderselskabet vægt på en række objektive økonomiske forhold, som 
egenkapital, soliditet og andre økonomiske forhold. Sekretariatet vurderer på den 
baggrund, at metoden er baseret på objektive kriterier, som skal give Energinet.dk 
en vurdering af moderselskabets likviditet.  

 Metoden åbner, som ovenfor nævnt, mulighed for både at anvende et penge-336.
institut eller en moderselskabsgaranti til at stille sikkerhed. Koncernforbundne 
elleverandører har således mulighed for både at stille sikkerhed via et pengeinstitut 
og via moderselskabsgaranti, mens en uafhængig elleverandør typisk alene vil 
have mulighed for at stille sikkerhed via et pengeinstitut. Sekretariatet bemærker 
dog, at en elleverandøren kan være koncernforbunden med et elnetselskab, men 
det kan også dreje sig om andre typer af virksomheder, som elleverandøren er 
koncernforbundet med. Sekretariatet vurderer, at metoden er ikkediskriminerende, 
idet alle elleverandører har mulighed for at stille sikkerhed via et pengeinstitut, 
men de koncernforbundne elleverandører vil dog have en ekstra mulighed for at 
stille sikkerhed via moderselskabsgaranti. Dette forhold afspejler dog blot, at det 
er forbundet med mindre risiko at have tilgodehavende hos et koncernforbundet 
selskab – forudsat naturligvis at koncernen samlet udviser soliditet. Metoden er 
endvidere objektiv, idet den er baseret på objektive økonomiske forhold, som 
egenkapital. Samlet vurderer sekretariatet, at metoden kan godkendes. 

 Metode 8 (afsnit 3.1.6 i vilkårene) handler om krav til pengeinstitutter, hvor-337.
til der er indbetalt kontant depositum eller udstedt anfordringsgaranti. Pengeinsti-
tuttet skal have en rating fra et anerkendt kreditvurderingsbureau på minimum 
BBB- (Standard & Poor’s) eller tilsvarende fra andre kreditvurderingsbureauer, fx 
Moody’s eller Fitch.  

 Energinet.dk har forklaret, at Energinet.dk anvender rating som et objektivt 338.
vurderingsgrundlag. Ratingkravet på BBB- er tilsvarende Energinet.dk’s krav til 
garantistillere i øvrige forhold. Ratingkravet gælder både danske og udenlandske 
pengeinstitutter. 

 Sekretariatet vurderer, at metoden opstiller et objektivt krav i form af en be-339.
stemt rating til pengeinstitutter, hvor der er indbetalt kontant depositum eller ud-
stedt anfordringsgaranti. Kravet om en bestemt rating er ikkediskriminerende, idet 
kravet gælder for alle pengeinstitutter. Sekretariatet vurderer, at kravet om rating 
til pengeinstituttet er rimeligt, idet ratingen er udtryk for det pågældende pengein-
stituts kreditværdighed. Metoden kan på den baggrund godkendes. 

 Metode 9 (afsnit 3.1.8 i vilkårene) handler om frigivelse eller tilbagebetaling 340.
af sikkerhedsstillelse. Energinet.dk skal frigive eller tilbagebetale den anførte sik-
kerhed senest 180 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor Energinet.dk har opnået 
den pågældende sikkerhed. Der er en undtagelse til dette i afsnit 3.1.9. 
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 Energinet.dk er ifølge afsnit 3.1.9 ikke forpligtet til at frigive sikkerheden, 341.
hvis Energinet.dk har sendt en eller flere rykker 1 og/eller rykker 2 til elleverand-
øren i løbet af perioden på 180 kalenderdage, hvor Energinet.dk har opnået sikker-
hedsstillelsen. Hvis der har været fremsendt rykkere til elleverandøren i denne 
periode, beregnes en ny periode på 180 kalenderdage fra den dato, hvor den sene-
ste rykker er fremsendt. 

 Energinet.dk har forklaret, at Energinet.dk ønsker mulighed for at kræve sik-342.
kerhedsstillelsen forlænget i en periode, indtil elleverandørens betalingsmønster 
igen er dokumenteret rettidigt.  

 Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Dansk Energis standardaftale 343.
indeholder tilsvarende bestemmelser. 

 Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at fristen for tilbagebeta-344.
ling/frigivelse af sikkerhedsstillelse er rimelig, idet fristen afspejler branchens 
praksis på dette område, da den samme frist fremgår af standardaftalen. Samtidig 
indikerer fremsendelsen af nye rykkere, at betalingsevnen hos elleverandøren sta-
dig ikke er stabil. Metoden er ikke diskriminerende, idet fristen finder anvendelse i 
alle situationer, hvor Energinet.dk har opnået sikkerhedsstillelse. Endelig er den 
fastsatte tidsfrist objektiv. På den baggrund kan metoden godkendes. 

 Metode 10 (afsnit 4.1.3 i vilkårene) vedrører ændring af priser og vilkår. 345.
Energinet.dk meddeler ændringer i priser og vilkår til elleverandøren via datahub-
ben med et forudgående varsel på mindst 1 måned.  

 Dansk Energi har afgivet høringssvar vedrørende denne metode. Dansk Ener-346.
gi finder, at denne metode også bør omfatte varsling af vilkårsændringer. Energi-
net.dk har efterfølgende tilpasset denne metode, således at den omfatter både æn-
dringer i priser og vilkår.   

 Energinet.dk har forklaret, at Dansk Energis standardaftale indeholder en 347.
tilsvarende varslingsfrist. 

 Ifølge standardaftalens punkt 14.6 vedrørende ændring af pris og punkt 20.4 348.
vedrørende ændring af aftalen skal ændring af priser eller aftalen til ugunst for 
elleverandøren meddeles elleverandøren med et forudgående varsel på mindst 4 
måneder. Ændring af aftalen (mellem netselskab og elleverandør om brug af di-
stributionsnettet), som ikke har direkte betydning for elleverandørens forhold til 
kunden, skal meddeles elleverandøren med et varsel på mindst en måned. 

 Sekretariatet bemærker, at denne metode alene vedrører uvæsentlige ændrin-349.
ger af priser eller selve aftalen, idet væsentlige ændringer er behandlet i metode 
11. 

 Sekretariatet vurderer, at metoden kan godkendes, idet metoden følger de 350.
varslingsregler for uvæsentlige ændringer af priser eller vilkår, som i forvejen er 
praksis i branchen. Sekretariatet vurderer på den baggrund, at metoden er rimelig, 
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ikkediskriminerende og objektiv, idet metoden vedrører alle uvæsentlige ændrin-
ger i forhold til alle elleverandører, ligesom metoden er meldt ud på forhånd.  

 Metode 11 (afsnit 4.1.4 i vilkårene) regulerer varslingsfristen for væsentlige 351.
ændringer i priser og vilkår til ugunst for elleverandøren. Elleverandøren skal have 
et forudgående varsel på 4 måneder ved væsentlige ændringer af priser eller vilkår. 
Ved væsentlige ændringer forstås: 

− Ændringer i eksisterende priser eller gebyrer, som forhøjer det berørte pris-
element med 10 % eller mere og som samtidig forhøjer den samlede betaling 
med mindst 40 kr. pr. måned inklusiv moms for forbrugere 

− Oprettelse af et nyt priselement 
− I forhold til vilkår er væsentlige ændringer alene ændringer, som har direkte 

betydning for elleverandørens forhold til kunderne. 
 

 Energinet.dk gennemfører ændringer af disse vilkår som følge af ændringer i 352.
lovgivning eller markedsforskrifter uden varsel.  

 Metoden følger elleveringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 5, i forhold til 353.
vurderingen af, hvornår det drejer sig om væsentlige ændringer af eksisterende 
priser eller gebyrer.  

 Sekretariatet vurderer, at metoden kan godkendes. Dette skyldes, at metoden 354.
er rimelig, da metoden overfører de retningslinjer, som i forvejen er gældende i 
forhold til forbrugeraftaler, hvor den ene part handler uden for erhverv, til også at 
være gældende i erhvervsforholdet mellem Energinet.dk og elleverandøren i for-
hold til disse vilkår. Metoden er endvidere saglig og objektiv, idet metoden er 
baseret på lovgivning, ligesom metoden gælder for alle ændringer af eksisterende 
priser eller gebyrer. 

 

 
 


