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PUNKT 4 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 

BILAG 1 – LOVGRUNDLAG  
ENERGINET.DKS ANMELDTE METODER I 
FORSKRIFT D1, H1, H2, H3 OG VILKÅR FOR 
ELLEVERANDØRERS BETALI NG MV 

LOVGRUNDLAG 

Elforsyningsloven – lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 
 
1. Lovens formål fremgår af § 1: 

§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i 
overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og 
forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig 
elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. 
Stk. 2.  Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en 
bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, 
vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske 
ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 

 
2. Kollektive elforsyningsvirksomheder defineres i elforsyningslovens § 5, stk. 1, 
nr. 10: 

§ 5. I denne lov forstås ved følgende: 
[…] 
10) Kollektiv elforsyningsvirksomhed: Offentlig eller privatejet elforsyningsvirksomhed med bevil-
ling samt elforsyningsvirksomhed, der varetages af Energinet.dk eller denne virksomheds heleje-
de datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, som på offentligt regulerede 
vilkår har til formål at udføre aktiviteter som net-, transmissions-, eller systemansvarlig virksom-
hed. 
[…] 

 
3. Om elforbrugernes stilling fremgår det af elforsyningslovens § 6, stk. 4, at: 

§ 6, stk. 4.  Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt 
angår deres forsyningpligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på 
gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 

 
4. Levering af elektricitet forudsætter en aftale mellem elforbrugeren og en 
elhandelsvirksomhed, jf. § 6 i lov nr. 633 om ændring af elforsyningsloven fra den 
16. juni 2014: 

§ 6. Levering af elektricitet til en elforbruger forudsætter en aftale herom mellem elforbrugeren og 
en elhandelsvirksomhed. En elforbruger kan frit vælge elhandelsvirksomhed og elprodukt. Ved 
skift af elhandelsvirksomhed må elforbrugeren ikke opkræves gebyr. 
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− LOVBEMÆRKNINGER TIL § 6 
Den foreslåede nyaffattelse af § 6 er central for overgangen fra forsyningspligt til leveringspligt, 
der er et af dette lovforslags hovedformål. Der henvises herved til de almindelige bemærkninger, 
pkt. 3.1.3, og bemærkningerne nedenfor. 
  
Der er tale om en grundlæggende ændring i forhold til gældende ret, hvorefter en virksomhed 
med forsyningspligt skal levere elektricitet til elforbrugere, som ikke gør brug af muligheden for 
valg af anden elhandelsvirksomhed eller andet produkt, eller hvis leveringsaftale om et andet 
produkt eller med en anden elhandelsvirksomhed er ophørt, jf. § 34, stk. 1, i lov om elforsyning. 
Forslaget indebærer, at elforbrugere aktivt skal indgå en aftale om forsyning med elektricitet for at 
modtage levering af elektricitet, når de eksempelvis flytter til en ny adresse. Dette skal ses i 
sammenhæng med den foreslåede bestemmelse i § 6 b om leveringspligt, jf. lovforslagets § 1, nr. 
8, hvorefter leveringspligten træder i stedet for den hidtidige forsyningspligt og dermed sikrer 
husholdningsforbrugere en ret til mod betaling at få levereret elektricitet. 
  
Den foreslåede bestemmelse i stk. 1, 1. pkt., indebærer, at forsyning med elektricitet fremover vil 
forudsætte en aftale herom mellem en elforbruger og en elhandelsvirksomhed. 
  
Med elforbruger forstås ligesom i elforsyningslovens øvrige bestemmelser enhver elkunde, der 
køber elektricitet til eget brug, herunder også virksomheder og institutioner. Elhandelsvirksomhe-
der, der køber elektricitet med henblik på videresalg, anses ikke som elforbrugere. 
  
Som en konsekvens af, at levering af elektricitet forudsætter en aftale herom, vil vilkår for levering 
af elektricitet, herunder for opsigelse af aftalen i forbindelse med flytninger, priser m.v. som alt-
overvejende udgangspunkt være forhold, som aftales mellem parterne. I forhold til aftaler indgået 
mellem forbrugere som defineret i forbrugeraftaleloven, og elhandelsvirksomheder, vil forbruger-
aftaleloven finde anvendelse. 

 

5. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed på 
gennemsigtig, objektive, rimelig og ikkediskriminerende vilkår, jf. § 6 d, i lov om 
ændring af elforsyningsloven nr. 633 af den 16. juni 2014: 

§ 6 d. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for elforbrugerne 
på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 

 
− LOVBEMÆRKNINGER TIL § 6 D: 

Den foreslåede bestemmelse i § 6 d indebærer, at kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille 
deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskrimine-
rende vilkår. Gennemsigtighedskravet skal sikre forbrugerne adgang til oplysninger om forudsæt-
ningerne for de kollektive elforsyningsvirksomheders tarifering. 
  
Der er tale om en indholdsmæssig videreførelse af den gældende bestemmelse i § 6, stk. 4, i lov 
om elforsyning, der ikke længere vil være gældende som følge af den foreslåede nyaffattelse af § 
6, jf. lovforslagets § 1, nr. 7. Modsat den gældende § 6, stk. 4 forpligter den foreslåede bestem-
melse ikke forsyningspligtige virksomheder til at stille deres ydelser til rådighed på gennemsigtige 
objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. Dette er en konsekvens af afskaffelsen af forsy-
ningspligten. 

 
6. Uddrag af lov nr. 577 af den 4. maj 2015 om ændring af elforsyningsloven 
vedrørende indberetning af oplysninger om virksomhedens aftage numre til 
datahubben: 

§ 22, stk. 3 , affattes således: 
 Stk. 3. Netvirksomheden indberetter oplysninger vedrørende virksomhedens aftagenumre til 
datahubben. Indberetningen skal ske i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk om forbrug af 
elektricitet, tarifoplysninger og andre oplysninger af betydning for elhandelsvirksomhedernes 
fakturering, jf. § 72 b, stk. 1. Netvirksomheden varsler ændringer i priser og vilkår via datahubben. 
[…] 
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− LOVBEMÆRKNINGER TIL § 22, STK. 3: 

Efter den gældende bestemmelse i elforsyningslovens § 22, stk. 3, skal netvirksomhederne for-
syne brugere af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af elektricitet. Bestemmelsen 
indeholder endvidere en hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om måling af elektricitet 
og formidling af forbrugsdata i slutforbruget. 
  
I § 1, nr. 17, i lov nr. 633 af 16. juni 2014 er en nyafftattelse af bestemmelsen i elforsyningslovens 
§ 22, stk. 3, vedtaget med ikrafttræden samtidigt med engrosmodellen. Af den her vedtagne be-
stemmelse fremgår blandt andet, at netvirksomhederne skal indberette information til datahubben 
om virksomhedernes aftagenumre i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk om elforbrug, ta-
rifoplysninger og anden information af betydning for elhandelsvirksomhedernes fakturering. Be-
stemmelsen blev således tilpasset den ændrede rollefordeling under engrosmodellen, hvor el-
handelsvirksomhederne skal kunne modtage al relevant information om deres kunders måleop-
lysninger m.v. gennem datahubben. Endvidere fremgår det af den bestemmelse, som er vedtaget 
ved lov nr. 633 af 16. juni 2014, at netvirksomhedernes varsling af væsentlige ændringer i priser 
og vilkår skal ske i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og bygningsministeren. 
  
Det foreslås med nyaffattelsen af § 22, stk. 3, 1. pkt., at netvirksomheden skal indberette oplys-
ninger vedrørende virksomhedens aftagenumre til datahubben. Formålet hermed er at fastslå 
netvirksomhedernes ansvar for at indberette oplysninger til datahubben, således at elhandels-
virksomhederne vil kunne varetage deres nye ansvar for at fakturere forbrugerne for de samlede 
omkostninger for levering af elektricitet. Der er tale om en præcisering af netvirksomhedernes 
pligt til at varetage måleransvaret efter § 20, stk. 1, nr. 4, idet netvirksomhederne skal varetage 
måleransvaret og indberette oplysning til datahubben om forbruget af elektricitet på hvert enkelt 
aftagenummer. I henhold til den foreslåede bestemmelse i stk. 3, 2. pkt., skal netvirksomheder-
nes indberetninger ske i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk om forbrug af elektricitet, ta-
rifoplysninger og andre oplysninger af betydning for elhandelsvirksomhedernes fakturering efter § 
72 b, stk. 1. 
  
Det forudsættes, at netvirksomhederne vil indberette timeværdier, i det omfang sådanne værdier 
er målt hos forbrugerne. Timeværdier for kunder med et årligt forbrug på under 100.000 kWh, og i 
nogle netområder på under 50.000 kWh, vil ikke umiddelbart kunne bruges til afregningsformål, 
men mulighederne ventes at blive forbedret over tid på grund af etablering af et nyt beregnings-
modul i datahubben, flexafregning, og opsætning af fjernaflæste målere med timeregistrering hos 
alle forbrugere inden udgangen af 2020. 
  
Netvirksomhederne er ansvarlige for måling af forbruget til brug for årsafregningen. Det er også 
netvirksomhedernes ansvar at sikre måling af slutforbruget i forbindelse med, at en forbruger skif-
ter leverandør eller flytter til en anden adresse. Netvirksomhederne indberetter tillige tarifoplys-
ninger, herunder oplysninger om eventuelle gebyrer og abonnementer, således at datahubben 
kan beregne den samlede netbetaling for en elhandelsvirksomheds aftagenumre. 
  
Energinet.dk fastsætter forskrifter for indberetningen i medfør af § 28, stk. 2, nr. 11, der bliver nr. 
12 og nr. 12, der bliver nr. 13, i lov om elforsyning jf. lovforslagets,§ 1, nr. 10, og §§ 7 og 8 i be-
kendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af el-
transmissionsnettet m.v. (systemansvarsbekendtgørelsen), herunder om de it-formater, der skal 
anvendes. 
  
Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 3, 3. pkt., skal netvirksomheden varsle ændringer i priser 
og vilkår via datahubben. Den foreslåede nyaffattelse af bestemmelsen i stk. 3, 3. pkt., sammen-
holdt med den foreslåede ændring af lovens § 22, stk. 4, jf. lovforslagets § 1, nr. 9, indebærer, at 
alle ændringer i priser og vilkår og ikke kun de væsentlige ændringer skal varsles, samt at vars-
ling af ændringer i priser og vilkår ikke nødvendigvis skal ske i henhold til regler fastsat af klima-, 
energi- og bygningsministeren. Begrundelsen herfor er et ønske om, at varslingerne skal kunne 
ske på vilkår, som aftales i branchen. Den foreslåede bestemmelse indebærer dog, at ændringer 
i priser og vilkår altid skal varsles via datahubben. Såfremt det ikke viser sig muligt at aftale de 
nærmere regler for varslingerne i branchen, foreslås det, at ministeren kan fastsætte regler om 
varslingerne efter § 22, stk. 4, jf. lovforslagets § 1, nr. 9. 
  
Bestemmelsen i stk. 3, 3. pkt., har sammenhæng med forpligtelsen til at varsle elforbrugerne om 
prisstigninger og vilkårsændringer efter regler udstedt i medfør af § 6 a. Efter indførelsen af en-
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grosmodellen vil det være elhandelsvirksomhederne, der varsler prisstigninger i den samlede pris 
overfor elforbugerne. For at elhandelsvirksomhederne har mulighed for at foretage deres varsling 
af forbrugerne inden for fristen, skal netvirksomhederne indberette information om fremtidige 
prisstigninger til datahubben så betids, at elhandelsvirksomhederne kan varetage deres vars-
lingsforpligtelse på op til tre måneder over for forbrugerne. Netvirksomhedernes varsling af el-
handelsvirksomhederne kan ske ved at netvirksomheden indsender prisstigningen som en æn-
dring af registrerede data til brug for afregning i datahubben, idet datahubben viderekommunike-
rer sådanne indsendelser til elhandelsvirksomheden inden for en time efter indsendelsen. Det 
forudsættes, at de nærmere regler for varsling vil blive fastsat i standardaftalen mellem elhan-
delsvirksomhederne og netvirksomhederne, som godkendes af Energitilsynet. Såfremt dette ikke 
sker, kan klima-, energi- og bygningsministeren fastsætte de nærmere regler, jf. forslaget til nyaf-
fattelse af § 22, stk. 4 i lovforslagets § 1, nr. 9. 

 
7. Elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 6-10 og 12, om opgaverne i relation til 
datahubben, jf. ændringslov nr. 577/2015 og elforsyningslov nr. 1329/2013: 

§ 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsynigsvirksomheder sikre, at 
de offentlige forpligtelser, jf. § 8 opfyldes. 

 
Stk. 2.  Energinet.dk skal udføre følgende opgaver: 

[…] 

6) Sikre brugerne lige adgang til informationer om adgangen til køb og salg af elektricitet. 

»7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. og til varetagelse af 
nødvendige funktioner og kommunikation til brug for elhandelsvirksomhedernes fakturering, 
herunder formidling af information om elafgifter. Energinet.dk skal sikre, at datahubben 
understøtter overførsel af aftagenumre, jf. § 72 d, stk. 4 og 5. 
  
8) Indberette oplysninger til datahubben om tariffer og om omkostninger til offentlige forpligtelser, 
jf. § 8, og via datahubben varsle ændringer i priser og vilkår. 
  
9) Udarbejde en plan for det fremtidige behov for transmissionskapacitet i det sammenhængende 
elforsyningssystem og transmissionsforbindelser til andre net. 
  
10) Sikre nødvendig om- og nybygning af transmissionsnet i overensstemmelse med 
transmissionsnetplanlægningen, jf. nr. 9.« 

[…] 

12) Udarbejde forskrifter for netvirksomhedernes målinger. 

[…] 

− LOVBEMÆRKNINGERNE TIL  § 28, STK. 2, I ÆNDRINGSLOV 577/2015: 
Den gældende bestemmelse i elforsyningslovens § 28, stk. 2, omhandler Energinet.dk’s opgaver. 
  
Ved § 1, nr. 26, i lov nr. 633 af 16. juni 2014, som foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 3, nr. 1, 
blev lovens § 28, stk. 2, nr. 7-16, nyaffattet, som led i udskydelsen af engrosmodellen indtil den 1. 
oktober 2015. Nyaffattelsen indeholder de regler, som skulle være gældende fra engrosmodel-
lens indførelse. 
  
Ved dette lovforslag nyaffattes lovens § 28, stk. 2, nr. 7-9, af delvis lovtekniske grunde. En hen-
visning i § 28, stk. 2, nr. 7, skal således ændres som konsekvens af, at bestemmelsen i § 72 d, 
stk. 4, udgår som følge af, at elhandelsvirksomhederne ikke efter engrosmodellen skal varetage 
indbetaling af elafgifter til told- og skatteforvaltningen. 
  
Desuden foreslås det med nyaffattelsen, at klima-, energi- og bygningsministerens hjemmel til at 
fastsætte regler om varsling af væsentlige ændringer i priser og vilkår via datahubben udgår af 
stk. 2, nr. 8. 
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Der er ikke i øvrigt foretaget ændringer i forhold til affattelsen ved § 1, nr. 26, i lov nr. 633 af 16. 
juni 2014 
  
Den foreslåede nyaffattelse af bestemmelsen i § 28, stk. 2, nr. 7, 1. pkt., indebærer, at Energi-
net.dk skal etablere og drive datahubben til håndtering af måledata m.v. Datahubben er et knu-
depunkt, der administrerer transaktioner og kommunikation mellem alle elmarkedets aktører. I til-
læg hertil skal elforbrugerne tilbydes adgang til at se og eventuelt formidle eller give accept til 
formidling af egne data (stamdata og elforbrug) til en modtager og legitime interessenter skaffes 
adgang til dataudtræk fra datahubben til samfundsnyttige formål, såsom at opnå energibesparel-
ser. Som eksempel på en sådan legitim interesse fremhæves lov nr. 1276 om ændring af lov om 
Bygnings- og Boligregistrering (indsamling af energioplysninger m.v.) af 16. december 2009, efter 
hvilken oplysninger om energiforbrug i den danske bygningsmasse skal indsamles og viderefor-
midles gennem BBR til brug for bygningsejere, myndigheder m.v. 
  
Det bemærkes, at datahubben er omfattet af persondatalovens regler. Det er således ikke hen-
sigten med datahubben at skabe en adgang til behandling af personoplysninger i videre omfang, 
end hvad der følger af persondataloven. 
  
Aktører, elforbrugere og andre legitime interessenter sikres adgang til datahubben uden separat 
betaling. Den daglige brug af datahubben skal være gebyrfri. Det er hensigten, at udviklingsom-
kostninger og løbende drift af datahubben afregnes og afskrives over Energinet.dk’s tariffer. 
  
Efter den 1. april 2016 skal datahubben endvidere varetage nødvendige funktioner og kommuni-
kation til brug for elhandelsvirksomhedernes fakturering, herunder formidling af information om 
elafgiftssatser. Det forudsættes, at der indgås en administrationsaftale mellem told- og skattefor-
valtningen og Energinet.dk, således at det sikres, at Energinet.dk altid er informeret i god tid in-
den nye afgiftssatser eller andre ændringer vedrørende elafgifterne træder i kraft. 
  
Datahubben skal således ikke kun håndtere stamdata og måledata, men også understøtte elhan-
delsvirksomhedernes fakturering af forbrugerne. Via datahubben modtager elhandelsvirksomhe-
den oplysning om engrosbetalingen for net- og systemydelser, samt om PSO-omkostninger og 
afgifter m.v. 
  
Energinet.dk sikrer i datahubben, at der altid er registreret én og kun én elhandelsvirksomhed pr. 
aktive aftagenummer. Ved afbrydelse af leveringen inaktiveres aftagenummeret, indtil der atter er 
indgået aftale med en elhandelsvirksomhed om levering. Datahubben vil kunne beregne, hvad 
netvirksomhederne og Energinet.dk kan fakturere den enkelte elhandelsvirksomhed. 
  
Efter den foreslåede nyaffattelse af bestemmelsen i stk. 2, nr. 7, 2. pkt., skal datahubben endvi-
dere understøtte overførsel af aftagenumre, jf. de foreslåede bestemmelser i § 72 d, stk. 4 og 5. 
Formålet hermed er at understøtte fordelingsordningen, der sikrer elforbrugere fortsat elforsyning 
ved konkurs eller lignende af deres elhandelsvirksomhed. Efter fordelingsordningen vil den på-
gældende elhandelsvirksomheds aftagenumre blive overført til en anden elhandelsvirksomhed, jf. 
forslagene til § 72 d, stk. 4 og 5, og § 72 e i lov om elforsyning, jf. lovforslagets § 1, nr. 17. Det fo-
reslås derfor, at det fremgår af § 28, stk. 2, nr. 7, 2. pkt., at Energinet.dk vil skulle konfigurere da-
tahubben således, at denne understøtter overførelsen af aftagenumre efter de nævnte bestem-
melser. 
  
Den foreslåede bestemmelse i stk. 2, nr. 8, indebærer, at Energinet.dk skal indberette oplysnin-
ger til datahubben om tariffer og om omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. § 8, og via data-
hubben varsle ændringer i priser og vilkår. Bestemmelsen omhandler Energinet.dk’s forpligtelse 
til at indberette tarifoplysninger og oplysning om PSO-omkostninger til datahubben. Dette vil give 
elhandelsvirksomhederne et tilstrækkeligt grundlag til at kunne fakturere forbrugerne for Energi-
net.dk’s transmissions- og systemydelser og for PSO-omkostninger, jf. § 8. 
  
Til brug for elhandelsvirksomhedernes varsling af forbrugerne om prisstigninger efter regler ud-
stedt i medfør af § 6 a, aktuelt bekendtgørelse nr. 1353 af 12. december 2014 om forbrugeraftaler 
om levering af elektricitet, foreslås det, at Energinet.dk indberetter information om ændringer til 
datahubben så betids, at elhandelsvirksomhederne kan varetage deres varslingsforpligtelse over 
for forbrugerne inden for fristen for varsling af elforbrugerne på op til tre måneder. Efter reglerne i 
bekendtgørelsen om forbrugeraftaler om levering af elektricitet gælder elhandelsvirksomhedernes 
varslingsforpligtelser dog ikke for ændringer i skatter, afgifter og lignede, herunder PSO-
omkostninger. Bestemmelsen i stk. 2, nr. 8 adskiller sig fra den vedtagne men endnu ikke ikraft-
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trådte bestemmelse, som blev vedtaget ved § 1, nr. 26, i lov nr. 633 af 16. juni 2014, ved at klima- 
energi- og bygningsministeren efter den foreslåede bestemmelse ikke skal fastsætte regler om 
varslingen. Dette har sammenhæng med ændringen af den foreslåede paralle bestemmelse i § 
22, stk. 3, jf. lovforslagets § 1, nr. 8, hvorefter netvirksomhedernes varsling af prisændringer over-
for elhandelsvirksomhederne forudsættes fastsat i standardaftalen mellem elhandelsvirksomhe-
der og netvirksomheder, jf. bemærkningerne til § 1, nr. 8. Det forudsættes, at Energinet.dk ved 
forskrift vil fastsætte en frist for varsling af tariffer over datahubben, som afspejler den frist for 
netvirksomhedernes varsling, der aftales i branchen. Såfremt branchen ikke indgår en sådan afta-
le, vil ministeren kunne fastsætte regler om varsling af prisændringer efter § 28, stk. 2, nr. 8, efter 
bestemmelsen i § 28, stk. 3, hvorefter ministeren kan fastsætte regler om indholdet og udførelsen 
af de opgaver, som påhviler Energinet.dk i medfør af § 28. Bestemmelsen i stk. 2, nr. 8 er desu-
den justeret, så den gælder alle ændringer og ikke kun væsentlige ændringer for at skabe paral-
lelitet med den foreslåede ændring af § 22, stk. 3. 
  
Efter bestemmelsen i stk. 2, nr. 9, skal Energinet.dk udarbejde en plan for det fremtidige behov 
for transmissionskapacitet i det sammenhængende elforsyningssystem og transmissionsforbin-
delser til andre net. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at nærmere angivne 
forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen, jf. § 28, stk. 3. Bestemmelsen er den 
samme, som den gældende bestemmelse i § 28, stk. 2, nr. 8. 
  
Den foreslåede bestemmelse i stk. 2, nr. 10, indebærer, at Energinet.dk skal sikre nødvendig om- 
og nybygning af transmissionsnet i overensstemmelse med transmissionsnetplanlægningen. Det 
følger heraf, at Energinet.dk skal tage initiativ til den nødvendige om- og nybygning, såfremt der 
viser sig behov for om- eller nybygning af transmissionsnet. Det materielle indhold af bestemmel-
sen er det samme, som følger af den gældende bestemmelse i § 28, stk. 2, nr. 9, bortset fra, at 
det ikke længere fremgår af bestemmelsen, at Energinet.dk skal samarbejde med transmissions-
virksomhederne. Denne forskel skyldes, at der ikke længere er andre transmissionsvirksomheder 
end Energinet.dk i Danmark. 
 
  

8. Elforsyningslovens § 31, stk. 2, (nr. 1329/2013) om de krav Energinet.dk’s 
vilkår skal opfylde: 

§ 31. Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst 
mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, 
stk. 2. 
Stk. 2.  Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. 
Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre 
økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko for udgifter, som 
Energinet.dk påtager sig på brugernes vegne, eller som er forbundne med brugen af 
Energinet.dk’s ydelser, krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af 
relevans for Energinet.dk’s arbejde og forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence 
for produktion og handel med elektricitet. 

 

9. Ifølge § 31, stk. 3, (ændringslov nr. 577/2015) kan Energinet.dk meddele påbud 
til brugere af Energinet.dk’s ydelser, herunder datahubben, hvis Energinet.dk’s 
vilkår groft eller gentagne gange tilsidesættes: 

§ 31, stk. 3, 1. pkt.,  ophæves, og i stedet indsættes: 
Energinet.dk kan meddele påbud til brugere, der groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkår ef-
ter stk. 2. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet.dk træffe afgørelse om, at bruge-
ren helt eller delvis udelukkes fra at gøre brug af Energinet.dk᾽s ydelser, indtil vilkåret opfyldes. 

 
10. Den obligatoriske grænse for timeafregning fremgår af  lovbemærkningerne 
vedr. § 72, i lov om ændring af elforsyningslov nr. 494 fra den 9. juni 2004 om: 

§ 72: 
Den obligatoriske grænse for opsætning af timemålere – fastsat af netvirksomhederne på bag-
grund af en frivillig aftale mellem netvirksomhederne - er pr. januar 2003 forbrugere med et års-
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forbrug over 200.000 kWh. Den 1. januar 2005 sænkes den obligatoriske grænse til 100.000 
kWh. Alle forbrugere kan stille krav om opsætning af timemåler mod betaling af de aktuelle om-
kostninger. 

 
11. § 72 a, oplister, hvilke opgaver elhandelsvirksomheden har i forhold til 
kunden, jf. lov nr. 577 af den 04. maj 2015 om ændring af elforsyningsloven. 
Blandt andet skal elhandelsvirksomheden give kunden forbrugsoplysninger, jf. § 
72 a, stk. 3: 

§ 72 a. En elhandelsvirksomhed skal være registreret som bruger af datahubben i henhold til 
vilkår fastsat af Energinet.dk i medfør af § 31, stk. 2, for at kunne varetage sine opgaver efter stk. 
2-5, § 8, stk. 5, og §§ 72 b-72 d. 
 Stk. 2. Elhandelsvirksomheden skal udføre informationsaktiviteter for at sikre gennemsigtighed 
om markedsforholdene for alle forbrugergrupper, herunder informere om 
husholdningsforbrugernes rettigheder i henhold til leveringspligten efter § 6 b. 
 Stk. 3. Elhandelsvirksomheden skal give den enkelte forbruger informationer om elforbruget og 
udviklingen i dette. For fjernaflæste aftagenumre skal oplysninger om faktisk målt forbrug og 
fakturering i medfør heraf som minimum fremsendes til elforbrugeren fire gange om året og 
senest 2 måneder efter udgangen af en 3-månedersperiode. 
 Stk. 4. Elhandelsvirksomheden skal behandle klager fra forbrugere og sikre en døgnservice, der 
formidler kontakt til den relevante netvirksomhed og Energinet.dk om nettekniske forhold. 
 Stk. 5. Elhandelsvirksomheden skal sikre, at der til enhver tid findes relevante og korrekte 
oplysninger om alle virksomhedens produkter, herunder priser og vilkår, på virksomhedens 
hjemmeside. Elhandelsvirksomheden skal tillige indberette disse oplysninger til den i § 82 b 
nævnte prisportal, så længe prisportalen drives under Energitilsynets ansvar. 
 Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan meddele påbud til en elhandelsvirksomhed, 
der groft eller gentagne gange misligholder forpligtelserne nævnt i stk. 2-5. Ved manglende 
opfyldelse af et påbud kan klima-, energi- og bygningsministeren fratage elhandelsvirksomheden 
retten til at være registreret i datahubben. Fratages elhandelsvirksomheden retten til at være 
registreret i datahubben, overføres elhandelsvirksomhedens aftagenumre uden forsinkelse af 
Energinet.dk til andre elhandelsvirksomheder efter § 72 e. Elhandelsvirksomheden kan 
registreres på ny, hvis den på et senere tidspunkt kan godtgøre, at den opfylder kravene i stk. 2-
5. 
 Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministerens afgørelse efter stk. 6, 2. pkt., kan af den 
virksomhed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal 
fremsættes over for klima-, energi- og bygningsministeren, inden 4 uger efter at afgørelsen er 
meddelt virksomheden. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Klima-, energi- og 
bygningsministeren anlægger sag mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler 
om borgerlige sager. Domstolsprøvelsen har ikke opsættende virkning. 
 Stk. 8. Energitilsynet fører tilsyn med elhandelsvirksomhedernes overholdelse af stk. 5. 
Overholder en elhandelsvirksomhed ikke stk. 5, kan Energitilsynet meddele pålæg om omgående 
berigtigelse af forholdet. Misligholder elhandelsvirksomheden groft eller gentagne gange sine 
forpligtelser efter stk. 5, orienterer Energitilsynet klima-, energi-, og bygningsministeren herom. 
 Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelsen af 
bestemmelserne i stk. 2-5. 

 
− LOVBEMÆRKNINGER TIL § 72 A: 

Med affattelsen af bestemmelsen i § 72 a, stk. 1, foreslås det, at en elhandelsvirksomhed skal 
være registreret som bruger datahubben i henhold til vilkår fastsat af Energinet.dk i medfør af § 
31, stk. 2 for at kunne varetage sine opgaver. Registreringen sker i datahubben efter vilkår fastsat 
af Energinet.dk. i medfør af § 31, stk. 2, under hensyn blandt andet til elhandelsvirksomhedernes 
øgede ansvar, som følger af, at elhandelsvirksomhederne får flere opgaver efter engrosmodellen 
og leveringspligtens indførelse. Vilkårene vil eksempelvis omfatte krav til it-sikkerhed, datakvalitet 
og dataudveksling i forhold til datahubben samt forhold, der indgår i Energinet.dk’s markedsfor-
skrifter, og som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for handel med elektricitet, jf. § 31, 
stk. 2, nr. 3. Rammerne fastsat af Energinet.dk skal blandt andet sikre, at en elhandelsvirksom-
hed ikke uretmæssigt overfører forbrugere til sin virksomhed eller misbruger oplysninger i data-
hubben til ikkelovlige formål. 
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Elhandelsvirksomhederne er allerede registreret som markedsaktører. Energinet.dk’s vilkår for-
udsættes ikke at udelukke nogen eksisterende elhandelsvirksomhed fra at fortsætte sit virke efter 
iværksættelsen af engrosmodellen, da vilkårene i udgangspunktet vil være af samme karakter 
som de gældende rammer, om end noget mere specifikke for at understøtte engrosmodellen og 
leveringspligten. 
  
I henhold til § 31, stk. 3, vil Energinet.dk kunne træffe afgørelse om, at brugere af Energinet.dk’s 
ydelser, der groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkår som nævnt i § 31, stk. 2, vil kunne ude-
lukkes helt eller delvist fra at gøre brug af Energinet.dk’s ydelser. I forhold til elhandelsvirksom-
hedernes brug af datahubben vil der imidlertid af hensyn til forsyningssikkerheden ikke kunne 
være tale om en delvis udelukkelse, da det er afgørende for forsyningssikkerheden og elmarke-
dets funktion, at alle elforbrugere til enhver tid kan modtage elektricitet fra en elhandelsvirksom-
hed. 
  
Manglende registrering i datahubben vil udelukke elhandelsvirksomheden fra at kunne fortsætte 
sit virke. Elhandelsvirksomhedens aftagenumre vil umiddelbart skulle overflyttes til andre elhan-
delsvirksomheder, jf. forslag til § 72 d, stk. 4. 
  
Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 2 skal elhandelsvirksomhederne udføre informationsakti-
viteter for at sikre gennemsigtighed om markedsforholdene for alle forbrugergrupper. Elhandels-
virksomhederne skal herunder informere om husholdningsforbrugernes rettigheder efter leve-
ringspligten. Efter gældende ret, jf. § 22, stk. 1, nr. 5, varetager netvirksomhederne denne opga-
ve. Efter engrosmodellen og leveringspligtens indførelse bliver det elhandelsvirksomhedernes 
ansvar at sikre gennemsigtigheden om markedsforholdene, da elhandelsvirksomhederne vil skul-
le varetage den samlede kundekontakt. Hermed får elhandelsvirksomhederne ansvar for at sikre, 
at forbrugerne i tilstrækkelig grad oplyses om engrosmodellen og leveringspligtens indførelse 
samt andre væsentlige markedsændringer, der får betydning for forbrugerne. 
  
Med den foreslåede affattelse af stk. 3, 1. pkt., sikres det, at forpligtelsen til at informere forbru-
gerne om deres elforbrug overgår til elhandelsvirksomhederne. Efter gældende regler er det net-
virksomhedernes forpligtelse, men denne overføres til elhandelsvirksomhederne efter engrosmo-
dellens indførelse. I dag er netvirksomhedernes forpligtelse til at oplyse forbrugerne om deres el-
forbrug nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013 om energispareydel-
ser i net- og distributionsvirksomheder. Efter indførelsen af engrosmodellen vil disse forpligtelser 
overgå til elhandelsvirksomhederne. Der vil blive taget højde herfor ved ændring af bekendtgørel-
sen med hjemmel i § 6 a, stk. 4, i lov om elforsyning. Elhandelsvirksomhederne vil herefter skulle 
sørge for, at alle forbrugere, der er tilsluttet det kollektive net, sikres forståelig og fyldestgørende 
information om udviklingen i deres elforbrug over en årrække. Forpligtelsen til at oplyse om histo-
riske årsforbrug skal opfyldes, uanset om forbrugeren har skiftet elhandelsvirksomhed i perioden. 
I disse tilfælde informeres forbrugeren om det historiske elforbrug, som er inddateret i datahub-
ben. Forpligtelsen påhviler den elhandelsvirksomhed, der udsteder fakturaen til forbrugeren, jf. § 
72 b, stk. 1. Formålet med bestemmelsen er at oplyse forbrugeren om forbrugets udvikling og gi-
ve forbrugerne et incitament til at spare elektricitet. 
  
Med den foreslåede nyaffattelse af stk. 3, 2. pkt., suppleres elhandelsvirksomhedernes informati-
onsforpligtelse med et krav om, at fjernaflæste elforbrugere som minimum 4 gange om året og 
senest 2 måneder efter udgangen af en 3-måneders periode skal have adgang til oplysninger om 
det faktisk målte forbrug i den pågældende periode samt den fakturering, som dette forbrug vil 
medføre. Der er ikke tale om en pligt til at fakturere forbrugerne 4 gange årligt på baggrund af det 
målte forbrug, men alene en pligt til at orientere forbrugerne om, hvilket faktureringsgrundlag, der 
hører til det målte forbrug. Det forudsættes, at elhandelsvirksomheden udtrykkeligt har gjort elfor-
brugeren bekendt med, hvordan og hvornår disse oplysninger løbende vil være tilgængelige for 
elforbrugeren. Dette kan eksempelvis ske i kontrakten. 
  
Kravet indføres under hensyn til elforbrugerens adgang til at få kontrolleret de faktisk målte vær-
dier, der udgør faktureringsgrundlaget for seneste faktureringsperiode eller dele af den, samt set i 
forhold til kravene til lokal lagerkapacitet af måleværdier i fjernaflæste elmålere, som er reguleret i 
direktiv 2004/22/EF af 31. marts 2004 om måleinstrumenter, bilag I, pkt. 10.5, og som er fortolket 
i WELMEC Guide 11.2, hvor WELMEC står for Western European Legal Metrology Cooperation 
(Vesteuropæisk samarbejde om legal metrologi). Heraf kan udledes, at der bør være en lokal la-
gerkapacitet i fjernaflæste elmålere, som kan rumme en faktureringsperiode tillagt en passende 
periode til at stille faktureringsoplysninger til rådighed for elforbrugeren samt sikre elforbrugerens 
mulighed for at få kontrolleret de faktisk målte værdier. Af guidens pkt. 4.5 fremgår, at en pas-
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sende samlet lagerkapacitet for en faktureringsperiode på 1 måned bør svare til sammenlagt 10 
uger. Det forudsættes i forlængelse heraf, at fjernaflæste elmålere, der opsættes i medfør af be-
kendtgørelse nr. 1358 af 3. december 2013 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i 
slutforbruget, kan lagre data for en tre måneders periode i indtil 10 uger efter periodens afslut-
ning. 
  
Oplysningsforpligtelsen efter den foreslåede bestemmelse vil først gælde fra det tidspunkt, hvor 
en elforbruger overgår til fjernaflæsning. 
  
Med den foreslåede affattelse af stk. 4 foreslås det, at elhandelsvirksomhederne skal behandle 
klager fra forbrugere og sikre en døgnservice, der formidler kontakt til den relevante netvirksom-
hed eller Energinet.dk vedrørende nettekniske problemer. Med engrosmodellen vil forbrugerne 
alene have aftale med elhandelsvirksomhederne om det daglige forbrug af leveret el. Alle hen-
vendelser fra en forbruger vedrørende elforbrug og leveringsforhold i øvrigt vil derfor skulle gå til 
den elhandelsvirksomhed, som forbrugeren har indgået aftale med. I den forbindelse pålægges 
elhandelsvirksomhederne at behandle elforbrugernes klager over forhold, der vedrører kontrakten 
mellem elhandelsvirksomheden og forbrugeren. Med indførelse af engrosmodellen er elhandels-
virksomhederne de direkte købere af netydelserne og dermed ansvarlige for, at netydelserne 
fungerer optimalt i forhold til forbrugerne. For at sikre, at forbrugerne ikke oplever forringelser i 
forsyningssikkerheden, hvis der opstår tekniske problemer i elforsyningen, vil det derfor være el-
handelsvirksomhedernes forpligtelse at sørge for hurtig kontakt til den netvirksomhed, der vare-
tager netdriften i forbrugerens område. Hvis det er åbenbart, at problemet vedrører transmissi-
onsnettet vil henvendelsen skulle formidles til ejeren af dette net. 
[…]  
 
Efter det foreslåede stk. 5 skal elhandelsvirksomhederne oplyse om priser og vilkår for alle deres 
produkter på virksomhedens egen hjemmeside og indberette disse oplysninger til en offentlig 
prisportal, jf. forslaget til § 82 b efter lovforslagets § 1, nr. 19. Under begrebet relevante oplysnin-
ger hører bl.a. oplysning om, hvorvidt der er tale om en fast pris for en periode eller en variabel 
pris, opsigelsesperiode, information om rabatter, særlige introduktionstilbud og andre vilkår for el-
forbrugerne, herunder oplysning om priser og vilkår, når f.eks. et introduktionstilbud eller en rabat 
ophører. Desuden skal det klart fremgå af elhandelsvirksomhedens hjemmeside samt af oplys-
ningerne til prisportalen, såfremt et produkt kun tilbydes i et eller flere begrænsede områder, jf. § 
6 b, stk. 2, som affattet ved lov nr. 633 af 16. juni 2014. Alt efter den konkrete udformning af pris-
portalen vil der skulle leveres yderligere oplysninger til prisportalen, eksempelvis vedrørende el-
produktets miljøkategori, elproduktets risikoprofil eller evt. supplerende ydelser til elproduktet. Det 
bemærkes, at Energitilsynet vil få en bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om bl.a. el-
handelsvirksomhedernes indberetninger af oplysninger om priser og vilkår, jf. de specielle be-
mærkninger til forslaget til § 82 b, stk. 4, jf. lovforslagets § 1, nr. 19. 
[…]  
 
Hvis elhandelsvirksomheden på et senere tidspunkt kan godtgøre, at den opfylder kravene i stk. 
2-5, vil den på ny kunne registreres i datahubben. 
  
Med den foreslåede bestemmelse i stk. 7 får elhandelsvirksomhederne en mulighed for at opnå 
domstolsprøvelse af en afgørelse om fratagelse af retten til at være registreret i datahubben, truf-
fet i henhold til det foreslåede stk. 6, 2. pkt. Klima-, energi- og bygningsministeren er forpligtet til i 
sin afgørelse at oplyse virksomheden herom. Inden for en frist på 4 uger, fra virksomheden har 
modtaget meddelelse om afgørelsen, skal virksomheden fremsætte anmodning om domstolsprø-
velse. Ministeren vil herefter anlægge sag mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens 
regler om borgerlige sager. 
  
Ministeren har mulighed for at fratage en elhandelsvirksomhed retten til at være registreret i da-
tahubben, hvis en virksomhed groft eller gentagne gange misligholder forpligtelserne i § 72 a, stk. 
2-5. Disse forpligtelser er væsentlige for markedets funktion og for forsyningssikkerheden. Af 
hensyn hertil vil muligheden for domstolsprøvelsen af ministerens afgørelse ikke have opsætten-
de virkning. Der skabes hermed i øvrigt parallelitet til § 31, stk. 5, i lov om elforsyning angående 
domstolsprøvelsen af Energinet.dk’s afgørelser om afregistrering af en virksomhed fra datahub-
ben, der af hensyn til forsyningssikkerheden og skadevirkninger for samfundet ligeledes ikke har 
opsættende virkning 
  
Den foreslåede bestemmelse i stk. 8, 1. og 2. pkt. indebærer, at Energitilsynet skal føre tilsyn 
med elhandelsvirksomhedernes overholdelse af stk. 5. Hvis Energistilsynet finder, at en elhan-
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delsvirksomhed ikke overholder stk. 5, vil Energitilsynet give pålæg om omgående berigtigelse af 
forholdet. Formålet med bestemmelsen er, at der skal være kontrol med, om virksomhederne til-
byder elprodukter uden at offentliggøre dem f.eks. for at omgå leveringspligten i § 6 b, stk. 1 i lov 
om elforsyning, jf. lov nr. 633 af 16. juni 2014, som finder anvendelse på de elprodukter, der er of-
fentliggjort efter forslaget til § 72 a, stk. 5. Desuden vil det være til skade for konkurrencen, hvis 
kunderne ikke har mulighed for at se alle elprodukter, der tilbydes på den adresse, hvor aftage-
nummeret befinder sig. Hvis et pålæg udstedt efter den foreslåede bestemmelse ikke efterkom-
mes, kan forholdet straffes med bøde efter § 87, stk. 1, nr. 7, i lov om elforsyning. 
  
Den foreslåede bestemmelse i stk. 8, 3. pkt., indebærer, at Energitilsynet skal informere klima-, 
energi- og bygningsministeren om det, hvis en elhandelsvirksomhed groft eller gentagne gange 
misligholder sine forpligtelser efter stk. 5. Formålet med denne bestemmelse er, at ministeren bli-
ver gjort opmærksom på de tilfælde, hvor Energitilsynet vurderer at der er grundlag for at fratage 
en virksomhed sin registrering i datahubben efter stk. 6. Dette er kun tilfældet, hvis der er tale om 
grov eller gentagen misligholdelse. Hvor der ikke er tale om grov eller gentagen misligholdelse 
bør Energitilsynets mulighed for at give påbud således udnyttes, før klima-, energi- og bygnings-
ministeren udnytter den strengere sanktion efter stk. 6. Der vil for eksempel være tale om grov 
misligholdelse, hvis en elhandelsvirksomhed forsætligt helt har undladt at offentliggøre sine pro-
dukter på sin hjemmeside eller at indberette oplysninger om sine produkter til elprisportalen. 
  
Med det foreslåede stk. 9 får klima-, energi- og bygningsministeren hjemmel til at fastsætte nær-
mere regler for elhandelsvirksomhedernes informationsaktiviteter, klagebehandling, døgnservice 
og oplysning om elprodukter, jf. stk. 2-5. Reglerne vil blive udarbejdet i samarbejde med bran-
chen under hensyntagen til, hvad der kan aftales i standardaftalen mellem elhandelsvirksomhe-
der og netvirksomheder. I bekendtgørelsen kan der eksempelvis fastsættes regler om, hvordan 
elhandelsvirksomhederne skal informere forbrugerne om overgangen til engrosmodellen og for-
syningspligten. 

 
12. Elhandelsvirksomhederne køber net- og systemydelser af netvirksomhederne 
og Energinet.dk, jf. § 72 b, i ændringslov af elforsyningsloven nr. 577/2015: 

§ 72 b. Elhandelsvirksomheden køber net- og systemydelser af netvirksomhederne og Energi-
net.dk. Elhandelsvirksomheden fakturerer forbrugerne for levering af elektricitet, herunder net- og 
systemydelser, jf. § 8, stk. 2-4, omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. § 8, stk. 1, elafgifter i 
henhold til lov om afgift af elektricitet og moms i henhold til momsloven. Elafgifter og betaling af 
omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. § 8, stk. 1, viderefaktureres uændret til det relevante af-
tagenummer. Endvidere viderefaktureres netvirksomheders bindende midlertidige prisnedsættel-
ser uændret til de relevante aftagenumre. 
 Stk. 2. Energinet.dk indberetter oplysninger om afgiftssatser for elafgifter efter lov om afgift af 
elektricitet til datahubben. 
 Stk. 3. Elhandelsvirksomheden sikrer, at forbrugerne uden beregning kan indhente information i 
datahubben om forbruget på eget aftagenummer. 

 
− LOVBEMÆRKNINGER TIL § 72 B: 

Den foreslåede nyaffattelse af elforsyningslovens § 72 b indebærer i forhold til bestemmelsen 
som affattet ved § 1, nr. 44, i lov nr. 633 af 16. juni 2014, at bestemmelsen i stk. 1, 4. pkt., hvoref-
ter fakturering bagud skal ske mindst 4 gange om året og senest 2 måneder efter udgangen af en 
3 måneders periode, udgår. Formålet med bestemmelsen i det vedtagne stk. 1, 4. pkt., var, at 
den skulle indgå som et led i sikringen af den løbende opkrævning af elafgifterne. Idet netvirk-
somhederne efter elafgiftsloven, fortsat vil have ansvaret for indbetaling af elafgifterne til told- og 
skatteforvaltningen foreslås det, at bestemmelsen udgår. 
  
Endvidere er stk. 1, 1.-3.- pkt., omformuleret, således at det klart fremgår af bestemmelsen, at 
net- og systemydelser, PSO, elafgift og moms skal indregnes i forbrugerprisen, mens det udeluk-
kende er PSO, elafgift og netvirksomhedernes bindende midlertidige prisnedsættelser, der skal 
viderefaktureres uændret til forbrugerne. 
  
Der foreslås endelig indsat et nyt stk. 2, som fastslår ansvaret for indberetning af oplysning om 
elafgifter til datahubben. 
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I øvrigt foretages der ikke ændringer i § 72 b i forhold til affattelsen ved § 1, nr. 44, i lov nr. 633 af 
16. juni 2014. Nedenfor angives bemærkningerne til den samlede bestemmelse i § 72 b med de 
nævnte ændringer. 
  
Med den foreslåede bestemmelse i stk. 1, introduceres engrosmodellen, hvorefter elhandelsvirk-
somheden sælger »leveret el« til forbrugerne. Elhandelsvirksomheden vil ligesom hidtil købe 
elektriciteten på den nordiske elbørs, Nordpool, fra en anden elhandler eller fra en producent, 
mens net- og systemydelserne købes fra de bevillingspligtige netvirksomheder og Energinet.dk. 
Elhandelsvirksomheden fakturerer forbrugerne for den samlede betaling for levering af elektrici-
tet, inkl. net- og systemydelser, PSO, elafgift og moms. 
  
Elhandelsvirksomheden kan vælge at viderefakturere betalingen for net- og systemydelser uæn-
dret til forbrugerne, eller at lade betalingen indgå som en integreret del af den samlede regning. 
Elhandelsvirksomheden står frit i denne henseende, herunder til at imødekomme forskellige kun-
dekategoriers forskellige præferencer vedrørende betalingen for net- og systemydelserne, da ta-
rifudformningen er et konkurrenceparameter. Dog skal betalingen for PSO-omkostninger og elaf-
gift viderefaktureres uændret til forbrugerne, således at hver forbruger betaler de PSO-
omkostninger og den elafgift, som skal afholdes for forbrugerens aftagenummer efter lov om afgift 
af elektricitet og elforsyningslovens § 8. Disse omkostninger kan altså ikke indgå som et konkur-
renceparameter i elhandelsvirksomhedens prisfastsættelse. Bestemmelsen regulerer ikke, hvor-
når forbrugerne skal modtage deres faktura, herunder mulighederne for forudfakturering. 
  
Med engrosmodellen er der kun ét aftaleforhold om leveret el, nemlig mellem forbrugeren og el-
handelsvirksomheden. I udgangspunktet sendes derfor også kun én regning pr. afregningsperio-
de. Dette hindrer dog ikke, at en elhandelsvirksomhed udformer sin faktura således, at f.eks. be-
talingen udspecificeres for henholdsvis den forbrugte elektricitet og netydelserne. Udgangspunk-
tet er tillige, at der sendes én regning pr. aftagenummer. Dette udelukker dog ikke, at en forbru-
ger med flere aftagenumre vil kunne aftale med en elhandelsvirksomhed, at fakturaen udformes 
efter kundens behov, f.eks. således at afregningen for flere aftagenumre aggregeres. 
  
Der vil også kunne være tilfælde, hvor flere forbrugere aftager elektricitet via det samme aftage-
nummer, eksempelvis fordi de har oprettet et system med bimålere, eller fordi den juridiske per-
son, der er registreret på aftagenummeret, har aftalt en intern fordelingsnøgle med andre forbru-
gere, der aftager elektricitet via det samme aftagenummer uden brug af bimålere. I sådanne til-
fælde vil den forbruger, der er registreret på aftagenummeret, kunne aftale med elhandelsvirk-
somheden, at denne fordeler den samlede regning på de enkelte forbrugere efter en aftalt forde-
lingsnøgle. Elhandelsvirksomheden vil dog ikke være forpligtet til at yde en sådan service. 
  
Betaling for særlig service fra en elhandelsvirksomhed for at imødekomme forbrugeres individuel-
le behov vil være en del af aftalen mellem elhandelsvirksomheden og forbrugeren. 
  
Med engrosmodellen fakturerer elhandelsvirksomhederne forbrugerne, mens netvirksomhederne 
alene fakturerer elhandelsvirksomheder. Det har betydning for eksisterende multiforsyningsvirk-
somheder, der omfatter netvirksomheder, vand og spildevand m.v. De vil ikke kunne videreføres i 
deres nuværende form, da netvirksomhederne ikke vil fakturere forbrugerne for netydelsen efter 
indførelsen af engrosmodellen. De synergieffekter, der kan opnås ved fælles fakturering, vil dog 
fortsat kunne høstes, hvis en elhandelsvirksomhed ønsker at indgå i et partnerskab om multifor-
syning. 
  
Det forhold, at netydelsen er en engrosleverance til elhandelsvirksomheden, og ikke som tidligere 
en detailleverance til forbrugerne, betyder, at elhandelsvirksomheden vil stå som den part, der 
umiddelbart misligholder kontrakten med forbrugeren, hvis leveringen svigter. Det bliver således i 
elhandelsvirksomhedens interesse at medvirke til at fremme en stabil elforsyning i samarbejde 
med netvirksomhederne. Elhandelsvirksomheden får herved et incitament til at reagere aktivt på 
eventuelle prissignaler fra netvirksomhederne, som fremmer forsyningssikkerhed. 
  
Den ændrede ansvarsfordeling i elforsyningen vil indebære et behov for justeringer i det samlede 
aftalegrundlag i branchen. 
  
Der lægges ikke særlige begrænsninger på elhandelsvirksomhedernes priser, idet enhver forbru-
ger vil kunne vælge en anden leverandør, hvis prisen eller leveringsvilkårene i øvrigt ikke findes 
attraktive. Elhandelsvirksomhederne vil dog som andre virksomheder være underlagt de alminde-
lige konkurrenceretlige regler. 
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Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 2 indberetter Energinet.dk oplysning om afgiftssatser for 
elafgifter efter lov om afgift af elektricitet til datahubben. Som udgangspunkt er det de afgiftspligti-
ge virksomheders ansvar at holde sig informeret om afgifternes størrelse. Men på elområdet er 
det vigtigt at sikre, at ikke blot de afgiftspligtige virksomheder, altså netvirksomhederne, men og-
så elhandelsvirksomhederne, der opkræver afgifterne fra forbrugerne, er bekendt med afgiftssat-
serne, herunder satser knyttet til særlige forbrugergrupper. 
  
Det forudsættes, at der indgås en administrationsaftale mellem told- og skatteforvaltningen og 
Energinet.dk, således at det sikres, at Energinet.dk altid er informeret i god tid, inden nye afgifts-
satser træder i kraft. Energinet.dk sikrer via datahubben, at netvirksomheder og elhandelsvirk-
somheder til enhver tid modtager korrekte og opdaterede oplysninger om elafgifterne til brug for 
deres fakturering. 
  
Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 3 skal elhandelsvirksomhederne sikre, at forbrugerne 
uden beregning kan indhente information i datahubben om forbruget på eget aftagenummer. El-
handelsvirksomhederne kan opfylde forpligtelsen ved via deres hjemmesider at sikre forbrugerne 
en enkel og gratis adgang til at indhente de informationer, der findes i datahubben, om deres eget 
elforbrug. Der er således alene krav om, at elhandelsvirksomhederne skal kunne skaffe elforbru-
geren adgang til kundeportalen i datahubben, hvor kunden vil kunne se sine egne data. På kun-
deportalen vil kunden herunder have adgang til data, som er inddateret af kundens eventuelle tid-
ligere elhandelsvirksomheder uden at den aktuelle elhandelsvirksomhed vil have adgang til disse 
data. Arten og omfanget af indberetningen til datahubben fastlægges i Energinet.dk’s forskrifter. 
Bestemmelsen ændrer ikke ved det forhold, at elhandelsvirksomhederne skal opfylde kravene til 
specificerede regninger, som fastlægges i Energitilsynets bekendtgørelse nr. 821 af 27. juni 2014 
om elhandelsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere. Bekendtgørelsen 
vil dog skulle revideres med indførelsen af engrosmodellen, således at den afspejler den nye an-
svarsfordeling på elmarkedet og elhandelsvirksomhedernes muligheder for selv at vælge omfan-
get af viderefakturering af net- og systemtariffer, herunder at net- og systemydelser ikke nødven-
digvis er et element i den endelige forbrugerpris. 

 
13. Kommunikation mellem elhandelsselskaber, netvirksomheder og Energinet.dk 
sker via Energinet.dk’s datahub, jf. § 72 c, i ændringslov nr. 577/2015 vedrørende 
elforsyningsloven: 

§ 72 c. Kommunikation mellem en elhandelsvirksomhed og netvirksomhederne og Energinet.dk 
om forhold, der vedrører et konkret aftagenummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter 
udstedt af Energinet.dk i medfør af § 28, stk. 2, nr. 13. I særlige tilfælde, der fastlægges i Energi-
net.dk᾽s forskrifter i medfør af § 28, stk. 2, nr. 13, hvor elhandelsvirksomheden har behov for en 
dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser el.lign., vil der 
kunne ske direkte kommunikation om enkelte aftagenumre, der involverer både en elhandelsvirk-
somhed og en netvirksomhed. 
Stk. 2. Elhandelsvirksomheden indberetter data til datahubben vedrørende identifikation af for-
brugeren på et givent aftagenummer, som elhandelsvirksomheden har indgået aftale med. 
Stk. 3. Ophæver eller opsiger en elhandelsvirksomhed sit aftaleforhold med en forbruger, indbe-
retter elhandelsvirksomheden ophævelsen eller opsigelsen af aftaleforholdet til datahubben. 
Stk. 4. Ophører et aftaleforhold mellem en elhandelsvirksomhed og en elforbruger, oplyses den 
relevante netvirksomhed via datahubben om dato for aftalens ophør. Netvirksomheden skal her-
efter sikre, at der foretages slutmåling hos forbrugeren. 
Stk. 5. Elhandelsvirksomheden indhenter via datahubben oplysning om forbrug og tarifoplysnin-
ger m.v. på hvert enkelt aftagenummer, som er omfattet af en aftale med elhandelsvirksomheden. 
Elhandelsvirksomheden kan endvidere indhente oplysning om det summerede forbrug og om den 
samlede betaling herfor til hver enkelt netvirksomhed og Energinet.dk. Forbruget af elektricitet 
opgøres ud fra målte eller beregnede data. 
Stk. 6. Årsafregning, periodisk slutafregning og slutafregning ved ophør af et aftaleforhold sker ud 
fra målte data. Er det ved afregningen ikke muligt at foretage måleraflæsning, skal netvirksomhe-
den indberette oplysning til datahubben om et skønnet forbrug i henhold til Energinet.dk’s forskrif-
ter. For meget betalte acontobeløb tilbageføres til forbrugeren samtidig med årsafregningen eller 
slutafregningen. 
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− LOVBEMÆRKNINGER TIL § 72 C: 
Den foreslåede affattelse af elforsyningslovens § 72 c vedrører indberetning og indhentning af 
data via datahubben. I forhold til affattelsen af § 72 c i § 1, nr. 44, i lov nr. 633 af 16. juni 2014, 
indebærer den foreslåede bestemmelse, at elhandelsvirksomhedernes pligt til at indberette op-
lysninger om aftalte betalingsvilkår til datahubben efter den vedtagne bestemmelse i stk. 2, 2. 
pkt., udgår af bestemmelsen. Årsagen hertil er, at oplysninger om aftalte betalingsvilkår ikke vil 
være relevante, når opgaven med at svare elafgift løftes af netvirksomhederne, jf. lov om afgift af 
elektricitet. 
  
Desuden indebærer ændringen i forhold til affattelsen i § 1, nr. 44, i lov nr. 633 af 16. juni 2014, at 
§ 72 c, stk. 6, i § 1, nr. 44, hvorefter told- og skatteforvaltningen og det forsikringsselskab, der va-
retager forsikringsordningen, kan indhente oplysninger om de elafgifter, som elhandelsvirksom-
hederne skal fakturere deres forbrugere, udgår. Dette skyldes, at der ikke er behov for en forsik-
ringsordning, når elhandelsvirksomhederne ikke skal svare elafgift til staten. 
  
Endvidere foreslås henvisningen i § 72 c, stk. 1, 1. pkt. til § 31, stk. 2, i lov om elforsyning, fjernet. 
Der er tale om en korrektion, idet Energinet.dk´s hjemmel til at fastsatte forskrifter efter lov nr. 633 
af 16. juni 2014 findes i elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 12, der bliver nr. 13, jf. forslagets § 1, 
nr. 10, og i §§ 7 og 8 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksom-
hed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (systemansvarsbekendtgørelsen). 
  
Herudover indebærer den forslåede ændring af stk. 1, 2. pkt., i forhold til affattelsen ved lov nr. 
633 fra 2014, at det i nogle særlige tilfælde vil blive muligt at kommunikere direkte mellem elhan-
delsvirksomheden, netvirksomheden og Energinet.dk, uden at datahubben benyttes. 
  
Endelig foreslås det, at den vedtagne bestemmelse i § 72 c, stk. 2, 2. pkt., om at elhandelsvirk-
somhederne skal indberette data om særlige afgiftsforhold til brug for faktureringen, udgår, da 
forholdet foreslås reguleret i lov om afgift af elektricitet. 
  
I øvrigt foretages der ikke ændringer i § 72 c i forhold til affattelsen i den vedtagne bestemmelse i 
§ 1, nr. 44 i lov nr. 633 af 16. juni 2014. Nedenfor angives bemærkningerne til den samlede be-
stemmelse i § 72 c med de nævnte ændringer. 
  
Efter den foreslåede bestemmelse i § 72 c stk. 1, 1.pkt., skal kommunikation mellem en elhan-
delsvirksomhed og de berørte netvirksomheder og Energinet.dk om forhold vedrørende et kon-
kret aftagenummer ske via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk. Herved 
sikres vandtætte skotter mellem netvirksomheder og elhandelsvirksomheder om hvem, der er le-
verandør til konkrete forbrugere. Formålet hermed er at sikre, at der ikke sker diskrimination af 
elhandelsvirksomheder, som ikke er koncernforbundne med en netvirksomhed. Energinet.dk 
fastsætter forskrifter for dataudvekslingen i forbindelse med udviklingen af datahubben efter § 28, 
stk. 2, nr. 12 i lov om elforsyning. Forskrifterne har til formål at hindre, at informationerne i data-
hubben kan misbruges til skade for nogen af parterne, forbrugerne eller myndighederne. 
  
Bestemmelsen hindrer ikke, at der vil kunne ske direkte kommunikation, der involverer både el-
handelsvirksomhed og netvirksomhed, om enkelte aftagenumre, hvis det f.eks. skønnes nødven-
digt for at afklare konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser, genåbning m.v. 
Regler herom fastlægges i Energinet.dk’s forskrifter for kommunikation i datahubben, der udste-
des i medfør af § 28, stk. 2, nr. 12, der bliver nr. 13, jf. forslagets § 1, nr. 10. 
  
Med bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., foreslås det, at der i særlige tilfælde, der er fastsat i Energi-
net.dk’s forskrifter, kan ske direkte kommunikation uden brug af datahubben om enkelte aftage-
numre, der både involverer elhandelsvirksomhed og netvirksomhed. Der tages hermed højde for, 
at der kan være enkelte tilfælde, hvor elhandelsvirksomheden har behov for en direkte dialog 
uden om datahubben vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakturering eller lig-
nende, eksempelvis i forbindelse med afbrydelse af et målepunkt eller ændring af kundens afreg-
ningsform. 
  
Med bestemmelsen i stk. 2 foreslås det, at elhandelsvirksomhederne overtager ansvaret for at 
indberette identifikation af forbrugeren på et givent aftagenummer, som elhandelsvirksomheden 
har indgået aftale med, til datahubben. Netvirksomhederne har i dag denne opgave, men da for-
brugerne efter april 2016 alene vil have aftale med elhandelsvirksomhederne om det løbende for-
brug, vil kun elhandelsvirksomhederne kunne varetage opgaven. Der vil være en overgangsfase 
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mellem netvirksomhedernes registrering og elhandelsvirksomhedernes registrering, som vil blive 
styret af Energinet.dk’s forskrifter efter § 28, stk. 2, nr. 12, der bliver nr. 13, jf. lovforslagets § 1, 
nr. 10. Udformningen af forskrifterne for datahubben vil ske i overensstemmelse med persondata-
loven og i respekt for principperne om »privacy by design«, således at der bl.a. træffes de for-
nødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger eller foranstaltninger til sikring af 
følsomme personoplysninger. Det forhold, at elhandelsvirksomheden varetager indberetning af 
forbrugerens identitet på hvert enkelt aftagenummer, hindrer ikke, at netvirksomhederne kan an-
vende informationen fra datahubben om forbrugerens identitet. Det vil f.eks. være nødvendigt, 
når netvirksomheden skal udsende aflæsningskort, eller indkalde til valg til forbrugerrepræsenta-
tionen. Indhentning af personoplysninger fra datahubben skal ske inden for rammerne af person-
dataloven. 
  
Med stk. 3 skal en elhandelsvirksomhed indberette til datahubben, hvis elhandelsvirksomheden 
ophæver eller opsiger et aftaleforhold. Hvis forbrugeren flytter adresse, vil der umiddelbart kunne 
indgås en ny aftale mellem forbrugeren og elhandelsvirksomheden på det nye aftagenummer. 
Krav til verifikation af aftaleophør og indgåelse af nye aftaler fastlægges i Energinet.dk’s forskrif-
ter. Det bemærkes, at bestemmelsen ikke fraviger § 6 b i lov om elforsyning, som affattet ved § 1, 
nr. 8, i lov nr. 633 af 16. juni 2014. En elhandelsvirksomhed med leveringspligt vil derfor kun kun-
ne træde ud af aftalen med en husholdningsforbruger under de i § 6 b, stk. 5, beskrevne om-
stændigheder. Bestemmelsen vil derudover have betydning i de tilfælde, hvor en elhandelsvirk-
somhed leverer elektricitet til andre elforbrugere end husholdningsforbrugere og ønsker at ophæ-
ve aftaleforholdet med sin kunde, eksempelvis en erhvervsvirksomhed. Den berørte elforbruger 
vil da selv skulle finde en anden villig elhandelsvirksomhed. Såfremt elforbrugeren ikke indgår en 
aftale med en anden elhandelsvirksomhed, vil den hidtidige elhandelsvirksomhed kunne anmode 
netvirksomheden om at afbryde elforsyningen til elforbrugerens aftagenummer. 
  
Med stk. 4 fastlægges proceduren, for den situation, hvor et aftaleforhold ophører. Det fremgår af 
bestemmelsen, at netvirksomheden, der har måleransvaret for det pågældende aftagenummer, 
via datahubben får meddelelse om, at aftaleforholdet ophører og datoen for ophøret. Energi-
net.dk’s forskrifter fastlægger retningslinjer for udvekslingen af de nødvendige informationer. Det 
er derefter netvirksomhedens pligt at sørge for, at måleren bliver aflæst til brug for slutafregnin-
gen. Det skal tilstræbes, at slutmåling så vidt muligt sker samtidigt med aftalens ophør. 
  
Med stk. 5 foreslås det, at elhandelsvirksomheden til brug for sin fakturering indhenter oplysning i 
datahubben om forbrug og tarifoplysninger m.v. fra netvirksomhederne og Energinet.dk for hvert 
enkelt aftagenummer, som elhandelsvirksomheden har kontrakt med, således at elhandelsvirk-
somheden kan udforme sine fakturaer. Der er ikke tale om en udtømmende liste over, hvilke op-
lysninger elhandelsvirksomheden kan indhente i datahubben om det enkelte aftagenummer. Det 
fastsættes i Energinet.dk's forskrifter efter § 28, stk. 2, nr. 12, der bliver nr. 13, jf. lovforslagets § 
1, nr. 10, hvilke oplysninger, der kan indhentes om hvert enkelt aftagenummer foruden forbrug og 
tarifoplysninger ud fra hensynet til, at elhandelsvirksomhederne skal kunne udforme sine faktura-
er. Elhandelsvirksomheden kan endvidere indhente oplysning om den samlede pris for dens køb 
af net- og systemydelser fra hver enkelt netvirksomhed og Energinet.dk for en betalingsperiode. 
  
Foreløbige måledata vil kunne indhentes løbende, mens verificerede måledata for store timeaf-
regnede forbrugere indberettes mindst en gang månedligt af netvirksomhederne til datahubben 
efter frister og procedurer, som fastlægges i Energinet.dk’s forskrifter. Da der er tale om meget 
store datamængder, vil der for timeafregnet forbrug dog kunne komme efterfølgende korrektioner. 
  
For mindre timemålte forbrugere vil der ikke kunne garanteres verificerede måledata på måneds-
basis. Det betyder, at betalingen vil ske på beregnede data som aconto betalinger. Det forudsæt-
tes imidlertid, at netvirksomhederne og Energinet.dk løbende udvikler og forbedrer metoder og 
systemer, således at stadig større forbrugergrupper vil kunne få en afregning, der afspejler deres 
forbrugs fordeling over døgnet og året. 
  
For forbrugere uden fjernaflæste målere sker måleraflæsningen normalt én gang om året. Det in-
debærer, at faktureringen må baseres på beregnede data ud fra en skabelonmodel for årsforbru-
gets fordeling over året og døgnet i henhold til Energinet.dk’s forskrifter. 
  
Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 6 skal årsafregning, periodisk slutafregning, dvs. endeli-
ge afregning for kortere perioder end 1 år, og slutafregning i forbindelse med, at en forbruger skif-
ter leverandør eller adresse, ske på målte data. Erfaringen viser imidlertid, at det for mindre for-
brugere ofte ikke er muligt at indhente målte data. Da der dog skal ske såvel årsafregning som 
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slutafregning, vil elhandelsvirksomheden via datahubben kunne indhente oplysning om et skøn-
net forbrug, som er indberettet af netvirksomheden i henhold til Energinet.dk’s forskrifter. Selv 
ved måling af slutforbrug, vil der kunne være behov for, at netvirksomheden foretager en bereg-
net justering, hvis datoen for aflæsningen af slutforbruget afviger fra datoen for ophør af aftalefor-
holdet. 
  
Problemet med manglende måleraflæsning vil formindskes i takt med indfasningen af fjernaflæste 
målere. 
  
Hvis en forbruger har betalt for meget aconto, tilbageføres beløbet til forbrugeren samtidig med 
årsafregningen eller slutafregningen. Det vil således ikke længere være muligt, at vente med af-
regningen af for meget betalte beløb til næste acontobetaling, da der heri ligger et skjult uforren-
tet lån fra forbrugeren til forsyningsvirksomheden. Det vil blive anset for rettidig tilbagebetaling af 
tilgodehavender, hvis der sker modregning af for meget betalte beløb i en acontoopkrævning for 
den kommende periode, der udsendes samtidig med årsafregningen eller slutafregningen, såle-
des at forbrugeren alene får udbetalt et tilgodehavende, i det omfang det overstiger det samtidigt 
opkrævede acontobeløb. 

 
14. Energinet.dk fakturerer elhandelsvirksomheden for deres ydelser ud fra det 
samlede forbrug på elhandelsvirksomhedens aftagenumre, jf. § 72 d, i ændringslov 
nr. 577/2015 vedrørende elforsyningsloven: 

§ 72 d. Netvirksomheden og Energinet.dk fakturerer elhandelsvirksomheden for deres ydelser ud 
fra det samlede forbrug i en måned og betalingen på elhandelsvirksomhedens aftagenumre. Net-
virksomheden fakturerer ligeledes elhandelsvirksomheden for elafgift, som netvirksomheden skal 
svare efter lov om afgift af elektricitet. Energinet.dk fakturerer endvidere elhandelsvirksomheden 
for betaling for omkostninger i medfør af § 8, stk. 1, og for elafgift, som Energinet.dk skal svare 
efter lov om afgift af elektricitet, for elforbrugere, som er direkte tilsluttet transmissionsnettet. 
 Stk. 2. Faktureringerne efter stk. 1 skal ske med en betalingsfrist på mindst 14 dage fra datoen 
for fakturaens udstedelse, dog tidligst 25 dage regnet fra forbrugsmånedens udgang. 
 Stk. 3. Netvirksomheden skal fakturere elhandelsvirksomheden, jf. stk. 1, 1. og 2. pkt., senest 5 
hverdage efter at netvirksomheden har modtaget grundlaget for engrosafregningen herfor fra da-
tahubben. Energinet.dk skal sikre, at grundlaget for engrosafregningen er tilgængeligt for netvirk-
somhederne og elhandelsvirksomhederne i datahubben hurtigst muligt i måneden efter forbrugs-
måneden og senest på et tidspunkt, som fastsættes i Energinet.dk᾽s forskrifter. 
 Stk. 4. Afbryder en netvirksomhed eller Energinet.dk sin ydelse til en elhandelsvirksomhed i hen-
hold til betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, der er fastsat efter offent-
liggjorte og af Energitilsynet godkendte metoder, jf. § 73 a, overføres elhandelsvirksomhedens af-
tagenumre, der i datahubben er knyttet til netvirksomheden eller til Energinet.dk, uden forsinkelse 
af Energinet.dk til andre elhandelsvirksomheder efter proceduren i § 72 e. 
 Stk. 5. Tages en elhandelsvirksomhed under rekonstruktions- eller konkursbehandling, og har 
rekonstruktør eller kurator ikke inden for 1 uge derefter meddelt Energinet.dk, at elhandelsvirk-
somheden videreføres, overfører Energinet.dk uden forsinkelse elhandelsvirksomhedens aftage-
numre til andre elhandelsvirksomheder efter § 72 e. Rekonstruktør eller kurator skal hurtigst mu-
ligt og senest inden for 1 uge efter insolvensbehandlingens indledning meddele Energinet.dk, om 
elhandelsvirksomheden videreføres. 

 
− LOVBEMÆRKNINGER TIL § 72 D: 

Den foreslåede affattelse af elforsyningslovens § 72 d indebærer i forhold til affattelsen i § 1, nr. 
44, i lov nr. 633 af 16. juni 2014, at der tilføjes en bestemmelse i § 72 d, stk. 1, om, at netvirk-
somhederne skal fakturere elhandelsvirksomhederne for elafgift, og Energinet.dk skal fakturere 
elhandelsvirksomhederne for PSO-omkostningerne i medfør af § 8, stk. 1. I stk. 3 fastsættes end-
videre en frist for, hvornår netvirksomhederne skal fakturere elhandelsvirksomhederne for elafgif-
ter. 
  
Forslaget indebærer endvidere, at den vedtagne bestemmelse i stk. 2, hvorefter elhandelsvirk-
somheden skal afregne elafgift med told- og skatteforvaltningen, udgår. Baggrunden herfor er, at 
det vil være netvirksomhederne og ikke elhandelsvirksomhederne, der skal afregne elafgift med 
told- og skatteforvaltningen. Efter de gældende bestemmelser i lov om afgift af elektricitet fremgår 
det allerede, at netvirksomhederne skal svare afgift af elektricitet. Derfor vurderes det ikke at væ-
re nødvendigt at regulere forholdet i lov om elforsyning. 
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Affattelsen sammenholdt med ophævelsen af § 72 d som vedtaget med § 1, nr. 44, i lov nr. 633 
af 16. juni 2014 medfører endelig, at den ved lov nr. 633 af 16. juni 2014 vedtagne bestemmelse i 
stk. 4 udgår. Den vedtagne bestemmelse i stk. 4 regulerer det forhold, at en elhandelsvirksomhed 
mister sin registrering i datahubben, jf. § 72 a, stk. 2. Idet bestemmelsen i § 72 a, stk. 2, hvorefter 
registrering i datahubben forudsætter, at en elhandelsvirksomhed er registreret hos told- og skat-
teforvaltningen foreslås ophævet, jf. ovenfor, bliver § 72 d, stk. 4, overflødig. Denne udgår såle-
des som en konsekvens af, at der ikke længere er et krav om, at elhandelsvirksomheder skal re-
gistreres hos told- og skatteforvaltningen. 
  
I øvrigt er der ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i § 72 d i forhold til den vedtagne be-
stemmelse i § 1, nr. 44, i lov nr. 633 af 16. juni 2014. Nedenfor angives bemærkningerne til den 
samlede bestemmelse i § 72 d med de nævnte ændringer. 
  
Den foreslåede bestemmelse i § 72 d, stk. 1, indebærer, at netvirksomhederne og Energinet.dk 
skal fakturere elhandelsvirksomhederne månedligt bagud for deres respektive ydelser. Efter stk. 
1, 2. pkt., skal netvirksomhederne ligeledes fakturere elhandelsvirksomhederne for elafgift, som 
netvirksomheden skal svare efter lov om afgift af elektricitet. Efter stk. 1, 3. pkt. skal Energinet.dk 
endvidere fakturere elhandelsvirksomhederne for PSO-omkostninger og for elafgift, som Energi-
net.dk skal svare efter lov om afgift af elektricitet for elforbrugere, som er direkte tilsluttet trans-
missionsnettet. Bestemmelsen afklarer således betalingsgangene efter indførelsen af engrosmo-
dellen. Bestemmelsen har nær sammenhæng med den foreslåede § 72 b, stk. 1, hvorefter elhan-
delsvirksomhederne skal fakturere deres forbrugere for den samlede levering af elektricitet inklu-
siv netvirksomhederne og Energinet.dk's ydelser, PSO og elafgift. Faktureringen sker som sam-
lede beløb. Dog kan der være brug for, at Energinet.dk udspecificerer PSO-omkostninger og 
moms m.v. efter regler fastsat i Energinet.dk's forskrifter med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 12, der 
bliver nr. 13, jf. lovforslagets § 1, nr. 10. 
  
Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 2 skal betalingen fra elhandelsvirksomheden til netvirk-
somheden og Energinet.dk ske med en betalingsfrist på 14 dage efter datoen for fakturaens ud-
stedelse, dog tidligst 25 dage regnet fra forbrugsmånedens udgang. Bestemmelsen er foreslået 
for at sikre elhandelsvirksomhederne mulighed for at fakturere sine momsregistrerede forbrugere 
så betids, at betalingen fra disse forbrugere kan være modtaget, inden elhandelsvirksomheden 
skal betale netvirksomheden og Energinet.dk. 
  
Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 3. 1. pkt., skal netvirksomhederne fakturere elhandels-
virksomhederne for netydelser og elafgift senest 5 hverdage efter, at netvirksomheden har mod-
taget grundlaget for engrosafregningen herfor fra datahubben. Efter stk. 3, 2. pkt., skal Energi-
net.dk sikre, at grundlaget for engrosafregningen er tilgængeligt for netvirksomhederne og elhan-
delsvirksomhederne i datahubben hurtigst muligt i måneden efter forbrugsmåneden og senest på 
et tidspunkt, der fastsættes i Energinet.dk's forskrifter. Energinet.dk sikrer, at det såkaldte en-
grosafregningsgrundlag beregnes i datahubben efter regler fastsat i Energinet.dk's forskrifter med 
hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 12, der bliver nr. 13, jf. lovforslagets § 1, nr. 10. Engrosafregnings-
grundlaget er de beløb, som netvirksomhederne og Energinet.dk kan fakturere de enkelte elhan-
delsvirksomheder. Beløbene, der kan faktureres, beregnes ud fra månedens målte eller beregne-
de forbrug på hver enkelt elhandelsvirksomheds aftagenumre og de tarifoplysninger, herunder 
gebyroplysninger, der ligger i datahubben. Det skal tillige sikres, at der kan ske en korrekt bereg-
ning af momsen af netvirksomhedernes og Energinet.dk’s ydelser. 
  
Baggrunden for at fastsætte en frist for netvirksomhedernes fakturering af elhandelsvirksomhe-
derne er, at der i skatteministeriets lovforslag om tilpasninger til engrosmodellen er foreslået en 
værnsregel, som indebærer, at elhandelsvirksomhederne ikke kan fakturere deres momsregistre-
rede kunder for elafgifter, før de har modtaget en faktura for elafgifterne fra netvirksomheden. For 
at elhandelsvirksomhederne således ikke skal tilpasse sig netvirksomhedernes forskellige praksis 
for fakturaudstedelse fastsættes der en fast frist på 5 hverdage fra det nødvendige engrosafreg-
ningsgrundlag foreligger for alle netvirksomheder. For at netvirksomhedernes fakturering ikke for-
sinkes unødigt af det nødvendige engrosafregningsgrundlag, fastsættes det, at Energinet.dk skal 
sikre, at engrosafregningsgrundlaget er tilgængeligt hurtigst muligt og på et tidspunkt, som nær-
mere fastsættes i Energinet.dk's forskrifter. Den nuværende frist for engrosafregningsgrundlaget 
efter forskrifterne er 5 arbejdsdage. Hvis denne frist ikke ændres kan elhandelsvirksomhederne 
således indrette sig på, at de vil kunne fremsende fakturaer for elafgifterne til deres momsregi-
strerede kunder senest 10 hverdage efter forbrugsmånedens udgang. Energinet.dk vil med for-
slaget fortsat have en vis fleksibilitet til at ændre fristen for engrosafregningsgrundlaget. En evt. 
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ny frist skal dog fastsættes under hensyntagen til, at engrosafregningsgrundlaget efter loven skal 
fremsendes hurtigst muligt efter forbrugsmånedens udgang. 
  
Med bestemmelsen i stk. 4 foreslås proceduren for effektuering af en netvirksomheds eller Ener-
ginet.dk’s beslutning om at afbryde deres ydelse til en elhandelsvirksomhed. Ydelsen består i at 
stille netkapacitet og systemydelser til rådighed for transport af elektricitet til forbrugerne. Denne 
transport af elektricitet skal ikke fysisk kunne afbrydes. Forholdet mellem netvirksomhed og el-
handelsvirksomhed kan derfor alene afbrydes ved, at de berørte aftagenumre, dvs. de enkelte 
forbrugere, i datahubben flyttes fra elhandelsvirksomheden. 
  
Så længe et aftagenummer i datahubben er knyttet til en given elhandelsvirksomhed, vil forbruge-
ren skulle afregne elforbruget med denne virksomhed. Hvis en elhandelsvirksomhed misligholder 
sine forpligtelser over for en netvirksomhed eller Energinet.dk, vil en afbrydelse af netvirksomhe-
dens ydelse til elhandelsvirksomheden i praksis derfor kun kunne ske, ved at forbrugerne over-
flyttes til en anden elhandelsvirksomhed. 
  
Afbrydelsen af netydelsen til elhandelsvirksomheden indebærer, at elhandelsvirksomheden ikke 
fortsat vil kunne sælge elektricitet til de forbrugere, der er omfattet af den misligholdte netvirk-
somheds aftagenumre. Hvis elhandelsvirksomheden misligholder Energinet.dk's ydelser, vil af-
brydelse af transmissions- og systemydelsen omfatte alle elhandelsvirksomhedens aftagenumre i 
Danmark, da transmissionsnettet omfatter hele Danmark. 
  
Netvirksomhederne og Energinet.dk kan kun foretage afbrydelse af kundeforholdet til en elhan-
delsvirksomhed efter metoder, som er godkendt af Energitilsynet i henhold til § 73 a, stk. 1, i lov 
om elforsyning. 
  
Elforbrugerne vil automatisk blive overført til et i en overgangsperiode reguleret produkt hos en 
anden kommerciel elhandelsvirksomhed efter proceduren i forslaget til § 72 e, jf. lovforslagets § 
1, nr. 17. Elforbrugernes forsyningssikkerhed berøres ikke af ændringen. De vil uden ophør mod-
tage elektricitet, men deres afregning vil ske efter prisen for det produkt, som de overføres til. Pri-
sen og vilkårene for produktet er reguleret i en overgangsperiode på 3 måneder, jf. forslagene til 
§ 72 e, stk. 6, og § 72 f. 
  
Med den foreslåede bestemmelse i stk. 5 fastsættes en ny procedure, som finder anvendelse, 
når en elhandelsvirksomhed går konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling. Efter gæl-
dende ret indtræder den forsyningspligtige elhandelsvirksomhed, hvis aftaleforholdet mellem en 
elhandelsvirksomhed og dennes kunder ophører, jf. de gældende bestemmelser i § 6, stk. 2, og § 
34 i lov om elforsyning. Som en konsekvens af afskaffelsen af de særlige forsyningspligtige virk-
somheder har den foreslåede bestemmelse i stk. 5 til formål på en anden måde at sikre forsynin-
gen til kunder, som mister deres elhandelsvirksomhed i forbindelse med en rekonstruktions- eller 
konkursbehandling. Proceduren svarer til proceduren efter den gældende § 54, stk. 8, 2. og 3. 
pkt., der vedrører den situation, hvor en forsyningspligtig virksomhed tages under rekonstrukti-
ons- eller konkursbehandling, og som vil blive ophævet ved engrosmodellens indførelse, jf. § 1, 
nr. 41 i lov nr. 633 af 16. juni 2014. 
  
Med bestemmelsen i stk. 5, 1. pkt., foreslås det, at Energinet.dk, i tilfælde af at en elhandelsvirk-
somhed tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling, uden forsinkelse overfører virk-
somhedens aftagenumre til en anden elhandelsvirksomhed efter proceduren i henhold til den fo-
reslåede nyaffattelse af § 72 e, jf. lovforslagets § 1, nr. 17, hvis rekonstruktør eller kurator ikke in-
den for 1 uge har meddelt, at elhandelsvirksomheden videreføres. Formålet hermed er at sikre 
forsyningen af elforbrugere i tilfælde af elhandelsvirksomhedens rekonstruktions- eller konkurs-
behandling. Efter forslaget vil elforbrugerne automatisk blive overført til et i en overgangsperiode 
reguleret produkt hos en anden kommerciel elhandelsvirksomhed efter proceduren i forslaget til § 
72 e. Elforbrugernes forsyningssikkerhed berøres således ikke af ændringen. De vil uden ophør 
modtage elektricitet, men deres afregning vil ske efter prisen for det produkt, som de overføres til. 
Prisen og vilkårene for produktet er dog reguleret i en overgangsperiode på 3 måneder, jf. den fo-
reslåede nyaffattelse af § 72 e, stk. 5 og 6. 
  
Med begrebet uden forsinkelse menes, at Energinet.dk skal fremskynde opgaven i en sådan 
grad, at der på det næstkommende afregningstidspunkt om muligt vil være klarhed over til hvem 
elforbrugerne skal afregne, dette dog under hensyntagen til, at der skal beregnes rimelig tid til at 
identificere de relevante aftagenumre, gennemføre fordelingen i et regneark og at give meddelel-
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se til de berørte elhandelsvirksomheder og netvirksomheder om de gennemførte leverandørskift 
efter proceduren i § 72 e. 
  
Med bestemmelsen i stk. 5, 2. pkt., foreslås det, at rekonstruktør eller kurator hurtigst muligt og 
senest 1 uge efter insolvensbehandlingens indledning skal meddele Energinet.dk, om elhandels-
virksomheden videreføres. Formålet hermed er at sikre en hurtig behandling af sagen hos Ener-
ginet.dk samtidigt med, at rekonstruktør eller kurator gives en rimelig frist til at vurdere, om virk-
somheden skal drives videre. Bestemmelsen fratager ikke rekonstruktør eller kurator muligheden 
for at drive konkursboet videre eller sælge virksomheden eller virksomhedens aktiver efter kon-
kurslovens regler. Bestemmelsen forpligter således rekonstruktør henholdsvis kurator til inden for 
1 uge at tage stilling til, om skyldnerens gensidigt bebyrdende aftaler med elforbrugerne (eller en 
række af disse aftaler) skal videreføres efter konkurslovens § 12, litra o, eller om boet skal ind-
træde i disse efter konkurslovens § 55. Det forudsættes, at rekonstruktør eller kurator giver med-
delelse til Energinet.dk straks efter, der er taget en beslutning om, hvorvidt virksomheden skal vi-
dereføres, uanset at der endnu ikke er forløbet 1 uge. 

 
15. Kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser skal ske 
efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier, jf. § 73, stk. 1, i 
elforsyningsloven (ændringslov 577/2015): 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 
skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de 
enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af 
elnettet og til forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk 
afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 
Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af 
elnettet. 

 
−  LOVBEMÆRKNINGER TIL § 73, STK 1: 

Den foreslåede bestemmelse i stk. 1, 1. pkt., indebærer, at priserne for de kollektive elforsynings-
virksomheders ydelser skal fordeles på køberne af ydelserne til rimelige, objektive og ikke-
diskriminerende kriterier, således at der ikke kan krydssubsidieres til fordel for bestemte kategori-
er. Ved kategorier tænkes på grupper af aftagere defineret ud fra størrelsen og karakteren af for-
bruget og ikke på geografisk afgrænsede grupper, jf. stk. 1, 3. pkt. Hensigten med bestemmelsen 
er, at det skal være muligt at prisdifferentiere ud fra bestemte brugergruppers forbrug, f.eks. diffe-
rentiering mellem industrielle aftagere med et stort forbrug og private husstande med et mindre 
forbrug. Bestemmelsen skal forstås således, at der ved køberkategorier tænkes på forskellige 
grupper af aftagere defineret ud fra størrelsen og karakteren af forbruget og ikke på geografisk 
afgrænsede grupper. Princippet i § 73 i lov om elforsyning er, at prisen for elektricitet skal fast-
sættes med udgangspunkt i omkostningerne til levering af elektricitet til de pågældende kunder. 
  
Den foreslåede bestemmelse i stk. 1, 2. pkt., indebærer, at princippet i 1. pkt. suppleres med en 
øget mulighed for at netvirksomheder kan lave prisdifferentiering med de specifikke formål at 
fremme mere effektiv udnyttelse af nettene og forsyningssikkerhed. 

 
16. Elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, om metodegodkendelse af Energinet.dk’s 
betingelser for anvendelse af nettet: 

§ 73 a.  Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnettet fastsættes af 
de kollektive elforsyningsvirksomehder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af 
Energitilsynet. 
[…] 
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Metodegodkendelsen - bekendtgørelse nr. 1085 af den 20. september 2010  

17. Metodebekendtgørelsens § 1 foreskriver, at: 

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de 
metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, her-
under tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 
Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes an-
vendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. 
Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsy-
nets godkendelse. 
Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herun-
der ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 

 
18. Af bekendtgørelsens § 5 fremgår at: 

§ 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af elforsyningslovens § 26, 
stk. 3, § 27 c, stk. 11, § 28, stk. 2, nr. 11 og § 31, stk. 2 og 3, skal godkendes og offentliggøres ef-
ter § 1, såfremt de vedrører 

1) markedsadgang 

2) tilvejebringelse af balanceringsydelser eller 

3) adgang til grænseoverskridende infrastruktur 

 
Systemansvarsbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011  

19. Systemansvarsbekendtgørelsens § 1 angiver anvendelsesområdet for 
bekendtgørelsen: 

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk, 
transmissionsvirksomheder og brugere af transmissionsnettet m.v. 

 

20. Bekendtgørelsens § 7 foreskriver, at: 

§ 7. Energinet.dk skal efter drøftelse med net- og transmissionsvirksomheder udarbejde forskrif-
ter for benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet, som er nødvendige for, at Energinet.dk kan 
varetage sine opgaver. Forskrifterne skal indeholde følgende: 
 1) Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet. 
 2) Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnettet. 
 3) Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet. 
 4) Forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet.dk i stand til at opretholde den 
tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningsnet m.v. 
 Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for 
brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på til-
svarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energi-
tilsynet. 
 Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energi-
tilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 
  
§ 8. Energinet.dk skal efter drøftelse med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder udar-
bejde måleforskrifter til afregnings- og systemdriftsformål, som er nødvendige for varetagelsen af 
Energinet.dk’s opgaver. Måleforskrifterne skal indeholde krav til net- og transmissionsvirksomhe-
dernes målinger af forbrug, produktion og eludveksling, herunder krav til 
 1) omfanget af de målinger, som selskaberne skal foretage, herunder i hvilken grad elforbrug 
skal måles 
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 2) nøjagtigheden af de enkelte målinger og 
 3) formidlingen af målinger til berørte parter, herunder inden for hvilke tidsfrister målingerne skal 
videreformidles. 
 Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for 
brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på til-
svarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energi-
tilsynet. 
 Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energi-
tilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne. 

 
21. Uddrag af bekendtgørelse nr. 1097 af 08. november 2011 af lov om Energi-
net.dk 

§ 17. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand 
gælder for Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber. 

 
22. Uddrag af lov nr. 578 af den 4. maj 2015 om ændring af lov om afgift af elek-
tricitet og momsloven 

§ 9. Energinet.dk skal stille datahubbens oplysninger vedrørende særlige afgiftsforhold eller æn-
dringer i særlige afgiftsforhold, der gør sig gældende ved en registreret virksomheds udlevering af 
elektricitet til et aftagenummer, til rådighed for den registrerede virksomhed med henblik på den 
registrerede virksomheds fakturering i overensstemmelse med § 7, stk. 3. Ved særlige afgiftsfor-
hold forstås forhold, som er nævnt i § 2, stk. 3 og 4, § 5, stk. 2 eller 3, eller § 6, stk. 1, 1. pkt., og 
stk. 3 og 4, eller § 6, stk. 6, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af 
vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til sol-
celleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.). Udtrykket særlige afgiftsforhold omfat-
ter også afgiftssatser og afgiftsgrundlag, som vedrører bestemmelserne om særlige afgiftsforhold 
nævnt i 2. pkt. 
 Stk. 2. Gør særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold, jf. stk. 1, sig gældende 
ved en registreret virksomheds udlevering af elektricitet til et aftagenummer ifølge oplysninger i 
datahubben, skal Energinet.dk kunne verificere dette pr. aftagenummer ved brug af uafhængige 
kilder. Energinet.dk skal på forlangende over for told- og skatteforvaltningen kunne fremvise do-
kumentation for den foretagne verifikation. 
 Stk. 3. Konstaterer Energinet.dk i forbindelse med verifikationen efter stk. 2, at et særligt afgifts-
forhold, jf. stk. 1, ikke kan verificeres for et aftagenummer, skal Energinet.dk straks meddele dette 
med angivelse af aftagenummeret med stamoplysninger m.v. til både den registrerede virksom-
hed og elhandelsvirksomheden, som aftagenummeret vedrører. Meddelelsen til den registrerede 
virksomhed skal tillige indeholde oplysning om elhandelsvirksomheden. 
 Stk. 4. Elhandelsvirksomheder skal udelukkende på grundlag af en aftale med køberen af elek-
tricitet indmelde i datahubben, hvis særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold, 
jf. stk. 1, gør sig gældende for aftagenummeret omfattet af aftalen. 
 Stk. 5. Oplysninger, som en elhandelsvirksomhed indmelder i datahubben, jf. stk. 4, skal elhan-
delsvirksomheden kunne verificere på grundlag af en aftale med køberen af elektricitet. Elhan-
delsvirksomheden skal på forlangende over for told- og skatteforvaltningen kunne fremvise do-
kumentation for den foretagne verifikation. 
 Stk. 6. Konstaterer elhandelsvirksomheden i forbindelse med verifikationen efter stk. 5, at oplys-
ninger om særlige afgiftsforhold, jf. stk. 1, ikke kan verificeres for et aftagenummer, skal elhan-
delsvirksomheden straks meddele dette med angivelse af aftagenummeret med stamoplysninger 
m.v. til den registrerede virksomhed, som aftagenummeret vedrører. 
 Stk. 7. Får en registreret virksomhed meddelelse om, at et særligt afgiftsforhold ikke kan verifice-
res for et aftagenummer, jf. stk. 3 eller 6, skal den registrerede virksomhed senest 15 hverdage 
efter meddele Energinet.dk, at det skal sikres, at det særlige afgiftsforhold ikke gør sig gældende 
for aftagenummeret i datahubben fra et angivet tidspunkt, hvilket Energinet.dk skal efterkomme. 
Samtidig skal den registrerede virksomhed ved brug af uafhængige kilder undersøge, hvorvidt 
meddelelse efter 1. pkt. vil være berettiget. Konstateres det ved undersøgelsen, at meddelelse ef-
ter 1. pkt. ikke vil være berettiget, skal der ikke ske meddelelse efter 1. pkt. Konstaterer den regi-
strerede virksomhed, at en meddelelse efter 1. pkt. ikke er eller ikke længere er berettiget, skal 
den registrerede virksomhed straks meddele Energinet.dk, at meddelelsen efter 1. pkt. ikke skal 
gælde fra et angivet tidspunkt, hvilket Energinet.dk skal efterkomme. 
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 Stk. 8. Energinet.dk anvender oplysninger i egne registre om særlige afgiftsforhold, jf. stk. 1, som 
er nævnt i § 2, stk. 3 og 4, eller § 6, stk. 6, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov 
om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 
(Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.) til verifikation efter stk. 2. 
Energinet.dk stiller disse oplysninger til rådighed for en registreret virksomheds undersøgelser 
nævnt i stk. 7. 
 Stk. 9. De registrerede virksomheder stiller egne oplysninger om særlige afgiftsforhold, jf. stk. 1, 
til rådighed for Energinet.dk til verifikation efter stk. 2. En registreret virksomhed anvender disse 
oplysninger ved sine undersøgelser nævnt i stk. 7. 
 Stk. 10. Told- og skatteforvaltningen stiller egne oplysninger om registrerede virksomheder til rå-
dighed for Energinet.dk til verifikation efter stk. 2. Told- og skatteforvaltningen stiller endvidere 
disse oplysninger til rådighed for en registreret virksomheds undersøgelser nævnt i stk. 7. 
 Stk. 11. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for dokumentation nævnt i stk. 2 og 5. 
 Stk. 12. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at stk. 4 ikke finder anvendelse for et aftage-
nummer, som en registreret virksomhed har overdraget oplysninger om til Energinet.dk, og som 
er registreret i datahubben inden den 1. april 2016, eller for et aftagenummer, som en elhandels-
virksomhed allerede har indmeldt i datahubben efter stk. 4. 

 
23. Uddrag af bekendtgørelse nr. 1083 af den 7. september 2015 om dokumentati-
on af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger 
om elafgiftsforhold til Energinet.dk: 

Virkningstidspunkter vedrørende særlige afgiftsforhold i datahubben 
§ 11. Et særligt afgiftsforhold, som er indmeldt i datahubben, kan ikke indgå ved datahubbens 
opgørelse af engrosafregningsgrundlaget før tidspunktet for indmeldingen i datahubben, jf. dog 
stk. 2 og 3 og § 15, stk. 2. 
Stk. 2. Meddeler en registreret virksomhed Energinet.dk, at oplysninger om et særligt afgiftsfor-
hold for et aftagenummer i den registrerede virksomheds beholdning af aftagenumre skal gælde 
eller ændres med virkning fra et tidligere tidspunkt i datahubben, skal Energinet.dk efterkomme 
dette. 
Stk. 3. En elhandelsvirksomhed kan indmelde et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer i data-
hubben med virkning til og med 21 kalenderdage tilbage i tid regnet fra dagen for selve indmel-
delsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben. Indmeldelsen kan alene ske under forudsæt-
ning af, at Energinet.dk foretager verifikation af indmeldelsen fra virkningstidspunktet og frem til 
tidspunktet for selve indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben. Verifikationen base-
res på oplysninger fra uafhængige kilder, som det er nævnt i § 5, stk. 2, § 6, stk. 2, § 8, stk. 2 el-
ler § 10, stk. 2. Oplysningerne, som Energinet.dk indhenter fra de uafhængige kilder, er historiske 
oplysninger vedrørende perioden fra virkningstidspunktet i datahubben og frem til tidspunktet for 
indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben. Verifikationen foretages i samme perio-
de, hvori en umiddelbart efterfølgende verifikation skal foretages efter § 5, stk. 3, § 6, stk. 3, § 8, 
stk. 3 eller § 10, stk. 3. 

 
24. Uddrag af bekendtgørelse nr. 1233 af 06. november 2015 om elhandelsvirk-
somhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til 
elkunder: 

Ændringer i kontraktbetingelser og varsel  
 
§ 3. Hvis elhandelsvirksomheden agter at foretage væsentlige ændringer i kontraktbetingelserne 
til ugunst for forbrugeren, skal den berørte forbruger have et forudgående varsel herom på mindst 
3 måneder, jf. dog § 4. Varslet skal gives i et klart og forståeligt sprog ved anvendelse af e-mail, 
faktura eller lignende individuel kommunikation. 
Stk. 2. Ved væsentlige ændringer forstås 
1) ændringer i leveringsbetingelser og kontraktbetingelser, herunder nye vilkår, 
2) nye gebyrer, 
3) ændringer i prisberegningsgrundlaget i aftaler om variabel pris, 
4) ændringer i enhedspriser for elektricitet i aftaler om fast pris, 
5) øvrige 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 
inkl. moms. 
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Stk. 3. Hvis elhandelsvirksomheden foretager uvæsentlige ændringer i priser eller gebyrer til 
ugunst for forbrugeren, skal den berørte forbruger varsles herom i et klart og forståeligt sprog ved 
anvendelse af e-mail, faktura eller lignende individuel kommunikation senest én faktureringsperi-
ode efter ændringens ikrafttræden. 
Stk. 4. Forbrugeren har ret til at hæve kontrakten med virkning fra ændringens ikrafttræden, hvis 
forbrugeren ikke accepterer de væsentlige eller uvæsentlige ændringer. For så vidt angår beta-
ling for allerede leverede ydelser finder forbrugeraftalelovens § 25, stk. 2, tilsvarende anvendelse. 
Elhandelsvirksomheden skal i forbindelse med underretningen efter stk. 1 og 3 orientere forbru-
geren om dennes ret til at hæve kontrakten. 
  
§ 4. Der er ikke krav om varsling af ændringer i skatter, afgifter og PSO samt midlertidige kortva-
rige nedsættelser af priselementet for netydelsen, hvor netydelsen efter kontrakten viderefakture-
res uændret til forbrugeren og hvor priselementet for netydelsen efterfølgende sættes op til det 
hidtidige beløb. 

 

25. Uddrag af bekendtgørelse nr. 1358 om fjernaflæste elmålere og måling af elek-
tricitet i slutforbruget fra 3. december 2013 om timemåling af målepunkter, hvor 
der er idriftsat en fjernaflæst måler: 

§ 8. Netvirksomhederne indsender timemålte forbrugsdata til datahubben fra de af netvirksomhe-
dernes slutbrugere, hvor der er idriftsat fjernaflæste elmålere, når der i forskrifter udstedt af Ener-
ginet.dk er indført en model for timeafregning af alle slutbrugere. 
 Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte en tidsfrist for Energinet.dk’s udste-
delse af forskrifter, der indfører en model for timeafregning af alle slutbrugere. 
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Kapitel 4. Daglig dataudveksling af 15/60 værdier 

Metode 1: Daglig dataudveksling af måledata 

Kapitel 4.1.1 Generelt for timeafregnede målepunkter 

A. Metodevalg 

Perioden frem til 5. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsdøgnet kan opdeles i to delperioder:  

 

1. "Indsamlingsperioden", 1.-3. arbejdsdag kl. 10.00: I denne periode hjemtager netvirksom-

heden 15/60-værdier på samtlige timeafregnede målepunkter, der registrerer med en opløs-

ning i 15/60-værdier. Indsamlede timeværdier indsendes alle ugens dage uden ugrundet op-

hold, og samtlige værdier skal foreligge ved periodens afslutning, om nødvendigt i form af 

estimater. Af samme grund accepteres kun manglende værdier indtil periodens afslutning. 

 

2. "Kontrolperioden", 3. arbejdsdag kl. 10.00 til 5. arbejdsdag kl. 21.00: I denne periode tjek-

ker de berørte aktører de fremsendte/modtagne data. Hvis kontrollen giver anledning til kor-

rektioner, gentages i princippet de samme procedurer, som blev anvendt ved de oprindelige 

data.    

 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er tidligere metodeanmeldt i januar 2012, men er revideret i markedsforskriften for 

Engrosmodellen.   

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Side 12, høringssvar nr. 9: Kapitel 4.1.1. Energinet.dk modtog høringssvar vedr. meto-

den. Høringssvaret og den efterfølgende behandling i høringsnotatet medførte ændringer 

i forhold til det, der var i høring. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

Metoden for netvirksomhedernes indsendelse af måledata er ændret, således at måledata ved 

indførelsen af Engrosmodellen skal indsendes alle ugens dage uden ugrundet ophold. Derudover 

fikseres data først kl. 21.00 på 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet. 

 

Ændringen er indført for at imødekomme elleverandørers og balanceansvarliges ønske om hurtig 

adgang til data, ligesom ændringerne også vil medføre en mere hensigtsmæssig belastning af 

kapaciteten på DataHub – som vil stige betragteligt i takt med indførelsen af flexafregning.  
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Metode 2: Daglig dataudveksling af måledata 

Kapitel 4.1.2 Generelt for flexafregnede målepunkter 

A. Metodevalg 

Måledata fra flexafregnede målepunkter skal indsendes til DataHub jf. følgende procedure: 

 

- 1.-5. arbejdsdag kl. 21.00: I denne periode hjemtager netvirksomheden timeværdier på 

samtlige flexafregnede målepunkter. Indsamlede timeværdier indsendes alle ugens dage 

uden ugrundet ophold, og samtlige værdier skal foreligge ved periodens afslutning, om nød-

vendigt i form af estimater. Maksimalt 5% af måledata må være estimerede værdier. 

 

DataHub vil på 5. arbejdsdag føre kontrol med den procentvise andel af estimerede måle-

værdier jf. bilag 7, Kvalitetsindeks (KPI’er). 

 

For flexafregnede målepunkter accepteres manglende værdier indtil 5. arbejdsdag efter 

driftsdøgnet kl. 21.00. 

 

Netvirksomheden skal indsende måledata på samtlige child målepunkter (fysiske og virtuel-

le), tilknyttet det enkelte flexafregnede målepunkt hurtigst muligt jf. ovenstående tidsfrist. 

 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er tidligere metodeanmeldt i september 2014, men revideret i markedsforskriften for 

Engrosmodellen.  

 

Høringsnotat - februar 2014: 

 Side 16. Energinet.dk modtog høringssvar vedr. metoden. Høringssvaret og den efterføl-

gende behandling i høringsnotatet medførte ændringer i forhold til det, der var i høring. 

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Side 12, høringssvar nr. 10: Kapitel 4.1.2. Energinet.dk modtog høringssvar vedr. meto-

den. Høringssvaret og den efterfølgende behandling i høringsnotatet medførte ikke æn-

dringer i forhold til det, der var i høring. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen væsentlige høringssvar vedr. metoden. Der er på baggrund 

heraf ikke lavet ændringer i forskriften i forhold til det, der var i høring. 

 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

De valgte tidsfrister for indsendelse af timeværdier for flexafregning er valgt, så de er i overens-

stemmelse med tidsfristerne for indsendelse af timeværdier for timeafregnede målepunkter, dog 

med yderligere fleksibilitet, hvor 5 % af datagrundlaget for de flexafregnede målepunkter ved 

fiksering må være estimerede. At 5 % af timeværdierne må være estimerede, skal tilgodese 
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situationer, hvor netvirksomheden af tekniske årsager ikke kan hjemtage timeværdierne fra slut-

forbrugerens elmåler, og således kan afvente med at indsende målte eller korrekte estimerede 

data, indtil fejlen er afhjulpet. 

 

At 100 % af timeværdierne skal indsendes senest 5. arbejdsdag, skal tilgodese balanceansvarli-

ges ønske om at have så præcist prognosegrundlag som muligt. 

 

Der er endnu ikke fastsat fælles standarder eller anbefalinger for regler for timeafregning af små 

og mellemstore kunder i de andre nordiske lande. 

 

 

Metode 3: Estimering af måledata 

Kapitel 4.1.3 Procedurer hos netvirksomheden og elleverandøren 

A. Metodevalg 

Det er maksimalt tilladt at bruge estimater i tre måneder for et enkelt målepunkt, før der skal 

indsendes målte timeværdier. 

 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er ikke tidligere metodeanmeldt. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Metoden for netvirksomhedernes estimering af måledata er ændret, hvor der stilles krav til, at 

estimerede måledata erstattes af målte værdier senest tre måneder efter driftsdøgnet. Kravet 

afspejler en afbalanceret løsning, idet den sikrer en så hurtig og præcis afregning af såvel aktø-

rer som slutforbrugere, samtidig med at der er taget hensyn til netvirksomhedernes nødvendige 

arbejdsprocedurer i forbindelse med hjemtagning og kvalitetskontrol af data. 

 

 

Metode 4: Kontrol af måledata 

Kapitel 4.1.3 Procedurer hos netvirksomheden og elleverandøren 

A. Metodevalg 

Efter fremsendelse til DataHub 

For flex- og timeafregnede målepunkter, skal der efter indsendelse af måledata gennemføres en 

kontrol af de allerede fremsendte 15/60-værdier pr. målepunkt og aggregerede summer af både 

elleverandøren og netvirksomheden inden fiksering. Det kan på den baggrund være nødvendigt 

at korrigere de allerede fremsendte data.  
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Kontrollen af de allerede fremsendte måledata indebærer: 

1. Elleverandøren er ansvarlig for at tjekke data pr. målepunkt samt konsistens mellem data pr. 

målepunkt og sum pr. elleverandør. 

2. Balanceansvarlig er ansvarlig for at tjekke konsistens mellem sum pr. elleverandør og sum 

pr. balanceansvarlig.  

3. Netvirksomheden er ansvarlig for at gennemgå de til DataHub fremsendte værdier pr. måle-

punkt, herunder tjekke, om der ved en fejl fortsat er manglende værdier, samt at tjekke 

konsistens mellem mellem data pr. målepunkt og summer pr. netområde.  

4. Energinet.dk gennemgår de modtagne og fremsendte tidsserier med henblik på validering og 

kontrol jf. 4.1.5, herunder kontrolleres det fx, om statuskoderne er angivet korrekt, om må-

ledata overholder fortegnskonvention, om de summerede og beregnede værdier, fx residual-

forbrug, er konsistente og overholder fortegnskonvention mv. 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er tidligere metodeanmeldt i januar 2012, men revideret i markedsforskriften for En-

grosmodellen som følge af flexafregning.  

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden. 

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Med opbygningen af et centralt system til håndtering af måledata og beregning af engrosafreg-

ningsgrundlag mellem aktørerne i elmarkedet er det vigtigt for funktionaliteten i og tiltroen til 

det velfungerende elmarked, at der sikres data i den korrekte kvalitet og konsistens mellem de 

forskellige datasæt, så afregningen er gennemsigtig for de forskellige parter. 

 

1. Elleverandøren får data for de enkelte målepunkter til brug for kundeafregningen, men afreg-

nes fra den balanceansvarlige på en sum, som denne modtager fra DataHub. Disse talsæt 

skal kunne afstemmes, og afregningen af kunden skal være baseret på korrekte data. 

 

2. Den balanceansvarlige har ikke adgang til data på målepunktsniveau, men får tilsendt en sum 

pr. elleverandør til afregning mod denne. I Energinet.dk's balanceafregning afregnes den balan-
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ceansvarlige på baggrund af en samlet sum. Disse talsæt skal kunne afstemmes. 

 

3. Netvirksomheden er ansvarlig for måledata på de enkelte målepunkter og har opgaven med at 

sikre, at kvaliteten er korrekt inden tidsfristerne. 

 

4. DataHub og Energinet.dk udfører både automatiske og manuelle kontroller for at hjælpe aktø-

rerne og derved sikre et effektivt system for hele elmarkedet. 

 

 

Metode 5: Grænseværdier for måledata 

Kapitel 4.1.4 Procedurer hos Energinet.dk (DataHub) 

A. Metodevalg 

I min./maks. kontrollen anvendes de grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel 4.  

  

Tabel 4. Grænseværdier i min./maks. Kontrol 

 Min. Maks. 

Flexafregnet forbrug 0 1 MWh/h 

Timeafregnet forbrug 0 100 MWh/h 

Produktion  0 1000 MWh/h 

Udveksling  0 1000 MWh/h 

   
 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er tidligere metodeanmeldt i januar 2012, men revideret i markedsforskriften for En-

grosmodellen som følge af flexafregning.  

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Side 8. Energinet.dk modtog høringssvar vedr. metoden. Høringssvaret og den efterføl-

gende behandling i høringsnotatet medførte ikke ændringer i forhold til det, der var i hø-

ring. 

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Grænseværdierne for timeafregnet forbrug, produktion og udveksling er tidligere metodegod-

kendt, og fastsat i samarbejde med branchen ud fra Energinet.dk’s og branchens daglige erfarin-

ger med indsendelsen af data til DataHub. Grænseværdierne er fastsat for at lave en meget grov 

modtagekontrol af måledata, hvilket grænseværdierne også afspejler. 
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Energinet.dk har på baggrund af tilbagemeldinger fra branchen ændret grænseværdien for time-

afregnet forbrug 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. Herudover er der 

fastsat en maks. grænse for flexafregnet forbrug på 1 MWh/h. Netvirksomhederne vil altid være 

ansvarlige for at indhente, kontrollere og indsende måledata til DataHub, hvorfor min./maks. 

kontrollen udelukkende er indsat for at fange de afvigelser, der anses som direkte usandsynlige. 

 

 

Metode 6: Fremsendelse af måledata fra DataHub 

Kapitel 4.1.5 Procedurer hos Energinet.dk (DataHub) 

A. Metodevalg 

For flexafregnede målepunkter fremsendes måledata hurtigst muligt efter modtagelse i DataHub, 

dog således at måledata modtaget inden kl. 21.00 i DataHub fremsendes til elleverandøren se-

nest kl. 8.00 den efterfølgende kalenderdag.  

 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er ikke tidligere metodeanmeldt. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen væsentlige høringssvar vedr. metoden. Der er på baggrund 

heraf ikke lavet ændringer i forskriften i forhold til det, der var i høring. 

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Tidsfristen for modtagelse af flexafregnede måledata fra netvirksomhederne, og DataHubs efter-

følgende fremsendelse af måledata til elleverandører følger et ønske fra Energinet.dk om at ud-

nytte den ledige kapacitet i DataHub uden for normal arbejdstid til at behandle data.  

 

Måledata vil altid blive fremsendt hurtigst muligt til elleverandører, dog har Energinet.dk (Data-

Hub) fået en fleksibilitet, som er krævet i forhold til behandlingen af den markant øgede mæng-

de af måledata, der skal behandles i DataHub fremadrettet.  

 

 

Metode 7: Kontrol af måledata 

Kapitel 4.3.1 Kontrol af måledata 

Kontrollen af de allerede fremsendte måledata indebærer følgende: 

 

1. Netvirksomheden er ansvarlig for at gennemgå de til DataHub fremsendte værdier pr. måle-

punkt, herunder kontrollere om der er estimerede måledata for flexafregnede målepunkter 

som ikke er korrekte. Eventuelle fejlagtige værdier skal erstattes med målte eller korrekt 

estimerede værdier senest ved udgangen af den anden måned efter driftsmåneden. 
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2. DataHub gennemgår de modtagne og fremsendte måledata med henblik på validering og 

kontrol. Herunder kontrolleres det fx, om statuskoderne er angivet korrekt, om måledata 

overholder fortegnskonvention, om summerne for det flexafregnede forbrug er konsistente 

og overholder fortegnskonvention mv. 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er tidligere metodeanmeldt i september 2014, men revideret i markedsforskriften for 

Engrosmodellen. Der vil i forbindelse med Engrosmodellen blive indført kontroller jf. høringsnotat 

– august 2014.  

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden. 

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Side 13, høringssvar nr. 12. Kapitel 4.2.2. og 4.4.1. Kontrol af måledata. Høringssvaret 

og den efterfølgende behandling i høringsnotatet har ikke medført ændringer i forhold til 

det, der var i høring. Energinet.dk var imidlertid enig i det angivne høringssvar og har 

igangsat udviklingen af de nødvendige tiltag for at understøtte kontrollen af data. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk har modtaget høringssvar vedr. metoden. Høringssvaret, som ikke opfattes 

som væsentligt, har medført få præciseringer i forskriften i forhold til det, der var i hø-

ring. 

  

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

Netvirksomhedens kontrol af måledata mellem fiksering og refiksering er præciseret, således at 

kontrollen også omfatter flexafregnede målepunkter. 

 

Netvirksomheden er således ansvarlig for måledata for både flex- og timeafregnede målepunkter 

og skal sikre kvaliteten for måledata, hvor eventuelle manglende værdier for flex- og timeafreg-

nede målepunkter skal erstattes med målte eller estimerede værdier senest 5. arbejdsdag efter 

driftsdøgnet. 

 

 

Metode 8: Procedure for refiksering 

Kapitel 4.5 Refiksering 

A. Metodevalg 

Forud for balance- og engrosafregning refikseres datagrundlaget, idet procedurerne i kapitel 4.3 

gentages. Refiksering laves hver måned for de 3 foregående måneder.  Refiksering gennemføres 

på følgende måde: 
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- 5. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsmåneden refikseres driftsmåneden. (1. refiksering) 

- 4. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsmåneden refikseres måneden før driftsmåneden. (2. 

refiksering) 

- 3. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsmåneden refikseres måneden, der ligger to måneder 

før driftsmåneden. (Endelig refiksering) 

 

Datagrundlaget for januar vil således blive refikseret på følgende tidspunkter: 

- 1. refiksering sker 5. arbejdsdag i februar 

- 2. refiksering sker 4. arbejdsdag i marts 

- Endelig refiksering sker 3. arbejdsdag i april 

 

Det refikserede datagrundlag, udsendes til relevante parter efter samme regler, som gælder for 

udsendelse af det fikserede datagrundlag, jf. kapitel 4.3. 

Udsendelsen af det refikserede datagrundlag sker senest kl. 8.00 kalenderdagen efter den gen-

nemførte refiksering.  

 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden for refiksering er tidligere metodeanmeldt i januar 2012, men revideret i markedsfor-

skriften for Engrosmodellen. 

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden. 

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk har modtaget høringssvar vedr. metoden. Høringssvaret, som ikke opfattes 

som væsentligt, har medført få præciseringer i forskriften i forhold til det, der var i hø-

ring. 

 

C. Baggrunden for metodevalg 

For at sikre en hurtigere og mere effektiv afregning for hele markedet, er det aftalt med bran-

chen, at refiksering køres månedsvis for de 3 foregående måneder. En endelig refiksering køres 

dermed 3. arbejdsdag 3 måneder efter driftsmåneden.  

 

Ved at køre refikseringen måned for måned, modsat i dag, hvor den køres 3½ måned efter 

driftsmåneden, gives således mulighed for at få korrektionerne for både måledata og priselemen-

ter håndteret hurtigere, hvorved der skabes en mere gennemsigtig sammenhæng til afregningen 
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med kunden. 

 

Tidsfristen er udtryk for en afbalanceret løsning mellem de balanceansvarlige aktørers ønske om 

forholdsvis hurtigt efter handlerne i engrosmarkedet at kunne slutte afregningen for en given 

periode opvejet mod elleverandørernes behov for på en hurtig og gennemsigtig måde at få af-

regnet korrektioner i markedet, så de matcher afregningen med kunden. 

 

Erfaringer viser, at de fleste korrektioner til måledata findes i de første måneder efter måletids-

punktet. 
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Kapitel 5: Udveksling af måledata for skabelonafregnede 

målepunkter 
 

Metode 9: Estimering af måledata 

Kapitel 5.1.1 Procedurer for netvirksomheden  

A. Metodevalg 

Det er maksimalt tilladt at bruge estimater i 1 år før der gennemføres en aflæsning.  

 

B. Energinet.dk's kommentar  

Metoden er tidligere metodeanmeldt i september 2014, men revideret i markedsforskriften for 

Engrosmodellen. 

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Metoden for estimering af aflæsninger er skærpet fra to til et år efter ønske fra branchen. Samti-

dig skal skærpelsen ses i lyset af Engrosmodellen samt indfasning af flexafregning, hvor alt for-

brug på sigt altid skal timemåles og timeafregnes. Metoden følger Energiankenævnets praksis.  

 

Metoden tilgodeser både elleverandører og balanceansvarlige, der kan foretage deres indkøb og 

afregning overfor slutkunderne så præcist som muligt. 

 

 

Metode 10: Fremsendelse af rykker 

Kapitel 5.1.2 Procedurer for netvirksomheden  

A. Metodevalg 

Rykker 

Hvis DataHub ikke har modtaget data efter 21 kalenderdage, sendes en rykker til netvirksomhe-

den efter reglerne i bilag 4.       

 

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

Metoden er tidligere metodeanmeldt i januar 2012, men revideret i markedsforskriften for En-

grosmodellen. 
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Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden. 

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Pkt. 4.1: Rykkerprocedure for skabelonforbrug. 

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Den valgte tidsfrist for fremsendelse af rykker er indskrænket fra 35 kalenderdage til 21 kalen-

derdage efter ønske fra branchen. Tidsfristen er udtryk for en afbalanceret løsning mellem elle-

verandørernes behov for at kunne færdiggøre slutafregning med kunden afvejet med den nød-

vendige procestid ved indhentning af aflæsninger via kundernes selvaflæsning. 

 

Måledata for skabelonafregnede målepunkter skal først indsendes til DataHub efter 35 kalender-

dage, men fremrykkelsen af tidsfristen for udsendelse af rykkere giver således plads til, at net-

virksomheden kan nå at rykke kunderne for en selvaflæsning, inden man om nødvendigt må 

sende personale ud for at foretage aflæsning inden for tidsfristen for indsendelse til DataHub. 

 

 

Metode 11: Korrektion af måledata 

Kapitel 5.1.4 Korrektion af måledata  

A. Metodevalg 

Ved fremsendelse af korrektioner for måledata anvendes følgende procedure: 

 

1. For korrektioner af forbrug for perioder, hvor start og slutdato for perioden ikke ændres, 

skal netvirksomheden fremsende korrigerede værdier til DataHub som en korrektions-

meddelelse. Elleverandøren vil herefter modtage det korrigerede forbrug fra DataHub. 

 

2. For korrektioner af aflæsningstidspunkter annullerer netvirksomheden alle tidligere frem-

sendte aflæsninger til og med den periode, hvor den nye aflæsning skal være gældende. 

Annullering foretages successivt startende med annullering af den yngste aflæsningspe-

riode. Når annulleringen er gennemført, fremsender netvirksomheden de korrekte aflæs-

ninger i korrekt rækkefølge som normalt.  

 

Elleverandøren vil forud for modtagelse af de nye aflæsninger først modtage annulleringerne af 

de gamle aflæsninger fra DataHub. Bemærk, at den anvendte metode kan medføre, at en i øv-

rigt korrekt aflæsning først annulleres og efterfølgende genfremsendes til elleverandøren uden 

reel ændring i hverken periode eller forbrug. 
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B. Energinet.dk's kommentar i forbindelse med høringssvar 

Metoden er tidligere metodeanmeldt i september 2014.  

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Side 17, høringssvar nr. 19: Kapitel 5.1.4. Korrektion af måledata.  

Høringssvaret og den efterfølgende behandling i høringsnotatet medførte ikke ændringer 

i forhold til det, der var i høring.  

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Metoden medfører en forbedret mulighed ift. i dag for netvirksomhederne til at gennemføre kor-

rektioner af måledata i DataHub for skabelonafregnede målepunkter.  

 

Den forbedrede mulighed for at korrigere måledata i DataHub er opstillet for at sikre et effektivt 

marked, og det giver netvirksomhederne en teknisk mulighed for at rette op på måledatahisto-

rikken for en kunde. Dermed kan netvirksomheden rette måledata også efter endt (normal) af-

regningsperiode.  

 

 

Metode 12: Måledata for månedsaflæst produktion 

Kapitel 5.2 Måledata for månedsaflæst produktion 

A. Metodevalg 

Månedsaflæste målepunkter 

Netvirksomheden aflæser målepunktet senest 1. arbejdsdag efter månedsskift og fremsender 

målingen til DataHub senest 3. arbejdsdag kl. 10.00 efter månedsskiftet som en EDI-

månedstidsserie.  

VE-produktion fra blandingsfyrede anlæg 

Den separate månedstidsserie for VE-elproduktionen på blandingsfyrede anlæg fremsendes til 

DataHub senest 5. arbejdsdag efter månedsskiftet kl. 10.00. 

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

Metoden er tidligere metodeanmeldt i januar 2012, men revideret i markedsforskriften for En-

grosmodellen. 

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  
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Høringsnotat - august 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for metodevalg 

For de produktionsanlæg der i dag aflæses på måneds- eller kvartalsbasis, estimerer Energi-

net.dk for gennemførelse af balanceafregning produktionen på timebasis. Estimaterne genbereg-

nes forud for refiksering ved hjælp af de måneds- eller kvartalsvise aflæsninger, der nu forelig-

ger.  

 

Som en konsekvens af metode 8 og indførelsen af den månedlige refiksering, skal nuværende 

kvartalsaflæste produktionsanlæg i stedet aflæses på månedsbasis, således at der i markedet 

kan gennemføres en hurtigere og gennemsigtig afregning.  
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Kapitel 8: Afregningsmåling – forbrug 

  

Metode 13: Regler for aflæsning 

Kapitel 8.2.1 Regler for aflæsning 

A. Metodevalg 

1. Netvirksomheden skal sikre, at ordinær (”periodisk”) aflæsning foretages mindst en gang om 

året. Hvis det er et fjernaflæst målepunkt, som ikke er omfattet af årsbaseret nettoafreg-

ning, er der krav om aflæsning 4 gange årligt. 

2. Derudover skal der foretages ekstra (”aperiodisk”) aflæsning ved leverandørskift, flytning, 

skift af afregningsform og ved skift af måler. 

3. Derudover kan der foretages aflæsninger med henblik på kontrol mv., når elleverandør 

og/eller kunde skønner det nødvendigt. Enhver skabelonaflæsning, der indsendes til Data-

Hub, skal nyttiggøres i forbindelse med afregning af kunden. 

4. I de tilfælde, der er nævnt i pkt. 2, skal aflæsning foretages på skæringsdato. Er dette und-

tagelsesvis ikke muligt, skal aflæsningen korrigeres og tidsstemples til den pågældende skæ-

ringsdato kl. 00:00. Der skal således altid foreligge en målt eller estimeret aflæsning på 

skæringsdato.  

5. I alle andre tilfælde skal aflæsningen altid tidsstemples til den faktiske aflæsningsdag kl. 

00.00. 

 

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

Metoden er tidligere metodeanmeldt i januar 2012 (Daværende Kapitel 8.1 i Forskrift D1), men 

ændret som følge af engrosmodellen.  

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Formålet med metoden er at sikre ensartethed og gennemsigtighed i alle kundens afregninger. 

Derfor er det nødvendigt, at netvirksomhed og elleverandør altid har samme afregningsgrundlag. 
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NY - Metode 14: Timeaflæste skabelonafregnede målepunkter 

Kapitel 8.2.4. Indsendelse af timeværdier 

A. Metodevalg 

Netvirksomheden kan indsende tidsserier for timeaflæste skabelonafregnede målepunkter.  

 

Hvis netvirksomheden hjemtager timeværdier fra skabelonafregnede målepunkter, skal de ind-

sendes til DataHub. 

 

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

Metoden er tidligere metodeanmeldt i januar 2012, og ændret som følge af engrosmodellen. 

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Side 23, kapitel 8.1.5 Timeaflæste skabelonafregnede målepunkter. Energinet.dk modtog 

høringssvar vedrørende metoden. Høringssvaret blev imødekommet. 

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Side 19, høringssvar nr. 26: Kapitel 8.2.4 Timeaflæste skabelonafregnede målepunkter. 

Energinet.dk var principielt enige i høringssvaret, og at afsnittet er uaktuelt ved fuld 

flexafregning. Den efterfølgende behandling i høringsnotatet medførte, at metoden blev 

bibeholdt.  

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Side 5, pkt. 1.2 Krav om indsendelse af måledata før skift til flexafregning. Energinet.dk 

modtog høringssvar vedr. metoden. Høringssvaret og den efterfølgende behandling i hø-

ringsnotatet medførte ændringer i forhold til det, der var i høring. 

 

OBS: Metoden er efter høringen, og udarbejdelsen af høringsnotat – september 2015, revideret 

som følge af behandlingen af metodeanmeldelsen og SET’s efterfølgende udarbejdelse af tilsyns-

notat. Metoden er rettet, således det fremgår at ”hvis netvirksomheden hjemtager timeværdier 

fra skabelonafregnede målepunkter, skal de indsendes til DataHub.” Sætningen ”hvis netvirk-

somheden ønsker at stille værdier til rådighed for tredjepart, fx kundens elleverandør, skal de 

formidles via Datahub, og bliver dermed også tilgængelige for kunden” er således slettet.  

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Metoden for indsendelse af timeværdier for skabelonafregnede målepunkter er skærpet af hen-

syn til at sikre, at timedata stilles til rådighed for kunden på målepunktet, i det øjeblik netvirk-

somhederne hjemtager timedata fra kundens elmåler til egne systemer. Som følge af bestem-

melserne for Engrosmodellen vil det pr. 1. april 2015 ikke længere være netvirksomhedens an-

svar at stille data til rådighed overfor kunden. Da der jf. metodeanmeldelse – Forskrift H1, Meto-

de 3, vil være en indfasningsperiode inden alle kunder er flexafregnet, er der således behov for 

at sikre, at kunder i skabelonafregning (under forudsætning at der er en timeaflæst elmåler) 

også kan se deres timeforbrug via elleverandøren eller DataHubs kundeportal (Eloverblik.dk). 
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Formuleringen synes samtidig at leve op til formålet med lovbemærkningerne til elforsyningslo-

vens § 22, stk. 3 som omhandler netvirksomhedens ansvar for at indberette bl.a. måleværdier til 

DataHub.  

 

 
 

Metode 15: Tællerstande 

Kapitel 8.3. Fremsendelse af tællerstande til DataHub  

A. Metodevalg 

Netvirksomhed 

For målepunkter med en fysisk måler skal indsendes tællerstand jf. nedenstående. 

 

Netvirksomheden skal for flexafregnede målepunkter indsende tællerstande mindst én gang år-

ligt, dog højst én gang om måneden. Indsendelse af tællerstand for flexafregnede målepunkter 

skal desuden ske ifm. forbrugsopgørelse ved flytning, leverandørskift mv.  

 

For skabelonafregnede målepunkter skal der indsendes tællerstand ved forbrugsopgørelse. Ind-

sendelsen af tællerstande følger tidsfristen for indsendelse af forbrugsopgørelse for skabelonaf-

regnede målepunkter. Netvirksomheden skal estimere forbruget og tællerstanden, hvis det er 

nødvendigt for at overholde tidsfristerne. 

 

Netvirksomheden kan for timeafregnede målepunkter indsende tællerstande højst én gang om 

måneden. 

 

Ligeledes skal der indsendes tællerstand i følgende tilfælde: 

 Ved tilslutning af nyoprettet målepunkt i DataHub indsendes starttællerstand for måler. 

 Ved skift af måler indsendes sluttællerstand for den nedtagne måler samt starttæller-

stand på den nye måler. 

 Ved nedlæggelse af målepunkt (nedtagning/afmelding) indsendes tællestand for den 

nedtagne/afmeldte måler 

 Ved elleverandørens anmodning herom til brug for imødekommelse af en kundes an-

modning om en udspecificeret regning i henhold til gældende bekendtgørelse om elhan-

delsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere. 

 

Indsendelse af tællerstande kan ske på child målepunkter, og skal følge reglerne for den afreg-

ningsform der gælder for parent målepunktet.  

 

Elleverandør 

Såfremt kunden oplyser tællerstand til elleverandøren, fx ved forbrugsopgørelse, kan elleverand-

øren fremsende tællerstanden til netvirksomheden via DataHub. Netvirksomheden tager herefter 
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stilling til, om tællerstanden skal opdateres i DataHub. 

 

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

Metoden er tidligere metodeanmeldt i september 2014. 

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Side 20, høringssvar nr. 27: Kapitel 8.3. Fremsendelse af tællerstande til DataHub. 

Energinet.dk var enig i høringssvaret, og den efterfølgende behandling i høringsnotatet 

medførte, at metoden blev præciseret i forhold til det, der var i høring.  

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk har modtaget høringssvar vedr. metoden. Høringssvaret, som ikke opfattes 

som væsentligt, har medført få præciseringer i forskriften i forhold til det, der var i hø-

ring. 

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Metoden tager udgangspunkt i faktureringsbekendtgørelsens § 4 stk. 2 pkt. 11, hvor tællerstan-

den skal fremgå på kundens faktura for fakturaperiodens start og slut. 

 

Metoden for fremsendelse af tællerstande ift. DataHub er præciseret for at imødekomme de til-

fælde, hvor netvirksomheden opsætter eller nedtager en elmåler, og hvor tællerstanden på kun-

dens elmåler således ”nulstilles”.  

 

For timeafregnede målepunkter er der indsat et maksimumskrav, hvor netvirksomheden højst 

må indsende tællerstand en gang årligt, idet måledata indsendes løbende time for time, og der 

således ikke er behov for, at tællerstande indsendes oftere. 
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Kapitel 10: Afregning af korrektioner efter refiksering 

 

Metode 16: Afregning af korrektioner efter refiksering 

Kapitel 10.2.1 Nettabskorrektion  

A. Metodevalg 

Nettabskorrektionen beregnes efter følgende principper: 

1. Det korrigerede nettab er 0 ved refiksering.  

2. Positive eller negative forskelle i måleværdier, som opstår efter en korrektion på måle-

punkter, der ikke er skabelonafregnet, summes løbende og udgør det samlede korrigere-

de nettab efter refiksering. 

3. Nettabskorrektionen eller eventuelt differensen til den seneste nettabskorrektion, afreg-

nes med elspotprisen i det pågældende prisområde. 

 

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

Metoden er tidligere metodeanmeldt i september 2014. 

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Side 21, høringssvar nr. 29: Kapitel 10.2. Korrektion af flex- og timeafregnede måledata. 

Høringssvaret og den efterfølgende behandling i høringsnotatet medførte ændringer i 

forhold til det, der var i høring.  

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for metodevalg 

For korrektioner af måledata, der i dag modtages efter refiksering, sker korrektionen i praksis 

ved at modregne korrektionen hos elleverandøren af nettab til elspotpris.  

 

Som følge af indførelsen af Engrosmodellen er metoden for korrektioner af måledata, der modta-

ges efter refiksering, ikke længere tilstrækkelig, idet der på baggrund af ændrede måledata også 

skal ske en korrektion af netvirksomhedens og Energinet.dk’s forbrugsafhængige tariffer.  

 

Ved korrektion efter refiksering af måledata på flex- og timeafregnede målepunkter, herunder 

også produktions- og udvekslingsmålepunkter, er den direkte modpart som i dag elleverandøren 

af nettab i netområdet. Der er tale om en nul-sums omfordeling, som ikke vil omfattes af saldo-

afregningen, hvorfor denne korrektion håndteres separat via en såkaldt nettabskorrektion, som 

afregnes med elspotpris i det pågældende prisområde. 

 

Metoden for beregning af nettabskorrektion er defineret for at sikre, at afregning af netvirksom-
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hedens og Energinet.dk’s tariffer også kan håndteres i DataHub efter refiksering. Således vil der 

ved korrektioner af måledata for flex- og timeafregnede målepunkter efter refiksering og på 

baggrund af nettabskorrektionen blive foretaget en genberegning af netvirksomhedens og Ener-

ginet.dk’s afregningsgrundlag, som vil blive sendt til alle berørte elleverandører. 

 

Nettabskorrektionen og genberegning af engrosafregningsgrundlaget vil som minimum gennem-

føres ifm. saldoafregning og 3 år efter driftsmåneden. 
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Kapitel 3. Generelle krav til elleverandør og netvirksom-
hed  

Metode 1: Adgangen til historiske timedata for timeafregnede målepunkter for 
den nuværende elleverandør udvides fra 1 år til 3 år 
Kapitel 3.5.2: Elleverandørens adgang til historiske måledata fra start af leverance 

(Genanmeldelse af tidligere anmeldt metode) 
A. Metodevalg 

3.5.2 Elleverandørens adgang til historiske måledata fra start af leverance 
 
Historiske timedata 
Fra datoen for start af leverance kan elleverandøren hente historiske timedata for skabelon- flex 

eller timeafregnede målepunkter for den periode, kunden har været registreret på målepunktet, 

dog højst 3 år, og alene for den periode, hvor elleverandøren har været leverandør på måle-

punktet. 

 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er anmeldt i september 2014. Jf. Formandens afgørelse af 28. april 2015 pkt. 66 blev 

godkendelsen af metoden imidlertid udskudt som følge af Energistyrelsens manglende offentlig-

gørelse af Energisparebekendtgørelsen. Sekretariatet indstillede, at afgørelse om godkendelse af 

metoden skulle træffes på sekretariatets niveau.  

 

Energinet.dk har efterfølgende drøftet metoden med Sekretariatet, herunder præciseret forskel-

len mellem adgangen til historiske timeværdier (som denne metode vedrører) og årssummer 

(som Energisparebekendtgørelsen vedrører). Efter aftale med Sekretariatet for Energitilsynet 

genanmelder Energinet.dk hermed metoden med en uddybende metodeanmeldelse i nedenstå-

ende pkt. C. 

 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

I det følgende skelnes der mellem: 

1. Timeværdier: Kundens historiske elforbrug time for time. Adgangen til timedata forud-

sætter, at der er installeret en fjernaflæst elmåler. Da der er tale om timeværdier, kræ-

ves der en særlig beskyttelse af sådanne data.  

Indeværende metodeanmeldelse vedrører elleverandørens adgang til 

ske timeværdier.  

2. Årsforbrug: Én samlet værdi - dvs. summerede forbrug pr. år.  

Elforsyningslovens § 72 a, stk. 3 i lov nr. 744 af 1. juni 2015, de dertilhørende bemærk-

ninger og Energisparebekendtgørelsen vedrører elleverandørens adgang til histori-

ske årssummer. 

 

Metodeanmeldelsen vedrører elleverandørens adgang til timeværdier (pkt. 1) 
Anmeldelsen af indeværende metode vedrører elleverandørens adgang til kundens histori-

ske timeværdier fra datoen for starten af elleverandørens leverance til kunden. Det er anmeldt 
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som en metode, da reglen ikke er fastlagt i en bestemmelse i Elforsyningsloven eller Energispa-

rebekendtgørelsen. Der er derimod tale om elleverandørens adgang til timeværdier, som vi giver 

til den nuværende elleverandør inden for de rammer, vi har opstillet i forskrifterne.  

 

Reglen findes allerede i den nuværende og gældende Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning 

mv. af 24. januar 2014, og det er alene tidsperioden på de 3 år, der er ændret. Ifølge de nuvæ-

rende regler kan historiske timeværdier for timeafregnede målepunkter hentes højst 1 år tilbage. 

Efter ønske fra branchen har Energinet.dk udvidet perioden fra 1 til 3 år, ligesom der med indfø-

relsen af flexafregning også åbnes op for timedata fra disse målepunkter. Grænsen på de 3 år 

skyldtes dels hensynet til persondatasikkerhed, dels en vurdering af de økonomiske konsekven-

ser ved at skulle stille timedata til rådighed via DataHub.    

 

Adgangen til historiske årssummer jf. Elforsyningslovens § 72 a og Energisparebe-

kendtgørelsen (ej metode) 

Jf. den nuværende Energisparebekendtgørelse er det netvirksomhedernes ansvar at sikre, at 

forbrugerne oplyses om det seneste samt de 3 foregående årssummer. Med Engrosmodellen 

overgår dette ansvar til elleverandørerne, hvilket medfører udvikling af ny funktionalitet i Data-

Hub, så det sikres, at elleverandørerne får adgang til de nødvendige historiske årssummer. 

Energinet.dk er i tæt dialog med Energistyrelsen herom. 

 

Energinet.dk kan oplyse, at Energinet.dk er ved at udvikle en funktionalitet i Datahub, der skal 

sikre, at Energinet.dk via DataHub stiller de seneste 3 årssummer + indeværende år til rådighed 

for den aktuelle elleverandør på et målepunkt. I overensstemmelse med lovbemærkningerne til 

Elforsyningsloven vil elleverandøren også få oplyst historisk årsforbrug for tidligere elleverandø-

rer på målepunktet. Blandt andet som følge af beskyttelsen af data er der udelukkende tale 

om årssummer og ikke timeværdier. 

 

Høringssvar vedr. metoden: 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Side 33-34: Kapitel 3.5: Historiske måledata: Adgangen til 1 års historiske timedata for 

flex- og timeafregnede målerpunkter 

Som følge af høringssvaret reviderede Energinet.dk metoden og udvidede adgangen til historiske 

timedata fra 1 til 3 år. 

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Side 34-35, høringspunkt 50: Kapitel 3.5.2. Egne kunders målepunkter: Historiske års-

forbrug til kunden 

 

Høring – september 2015: 

Høringen i 2014 og 2015 har indikeret, at beskrivelsen i Forskrift H1 ikke i tilstrækkelig grad har 
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præciseret forskellen på adgangen til hhv. timeværdier og årssummer. Energinet.dk har derfor 

præciseret formuleringen i Forskrift H1 kapitel 3.5.2, herunder er der indsat et afsnit, der vedrø-

rer elleverandørens adgang til historiske årssummer. Sidstnævnte afsnit fungerer alene som 

vejledning, idet det beskriver funktionalitet i DataHub, der sikrer opfyldelsen af Elforsyningslo-

vens § 72 a, stk. 3 og Energisparebekendtgørelsen.  

 

Kapitel 7. Leveranceophør 
Metode 2: Indledende afsnit til leveranceophør - Ad 3 Information til netvirksomheden 

om leveranceophør 

Tidsfrist for information til netvirksomheden om leveranceophør 
A. Metodevalg 

Tidligere anmeldt metode: 

DataHub sender anmodning om afbrydelse grundet leveranceophør til netvirksomheden ved ud-

løb af fristen på 3 arbejdsdage for indmeldelse af leveranceophør, såfremt der ikke på den øn-

skede skæringsdato er anmeldt en ny elleverandør i forbindelse med leverandørskift eller tilflyt-

ning af ny kunde. 

 

Ny metode: 

Efter anmeldelse af leveranceophør til DataHub sender DataHub anmodning om afbrydelse grun-

det leveranceophør til netvirksomheden. 

 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er tidligere metodeanmeldt i september 2014 med godkendelse ved Formandens afgø-

relse af 28. april 2014.   

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat – juni 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

Anmodning om afbrydelse grundet leveranceophør er ændret, så der sendes besked til netvirk-

somheden efter anmeldelse af leveranceophør. I modsætning til den tidligere anmeldte metode 

sendes der således besked tidligere, da det ikke længere først sker ved udløb af fristen på 3 ar-

bejdsdage. Baggrunden for ændringen er et ønske fra branchen, og ændringen er drøftet og 

aftalt med Teknik- og Implementeringsgruppen. 
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Kapitel 8. Ændring af afregningsform 
Metode 3: Indfasningsplan for flexafregning 
Kapitel 8 Ændring af afregningsform 
A. Metodevalg 

Netvirksomheden skal i den forbindelse senest 1. marts 2016 offentliggøre en plan for indfasning 

af flexafregning. Planen skal angive antallet af målepunkter, der forventes skiftet fra skabelonaf-

regning til flex- eller timeafregning hver måned indtil udgangen af 2020, hvor alle målere skal 

være fjernaflæste.1 Planen skal løbende holdes opdateret af netvirksomheden. 

 
B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er ikke tidligere metodeanmeldt. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Pkt. 1.1: Tids- og varslingsfrister for indmeldelse af afregningsform til DataHub 
 

C. Baggrunden for metodevalg 

Efter høringsfristen har Energinet.dk, på baggrund af uenighed i branchen vedr. tids- og vars-

lingsfristerne for skift af afregningsform, afholdt to yderligere arbejdsgruppemøder med arbejds-

gruppen for flexafregning samt flere af høringsparterne. Arbejdet har resulteret i en fælles for-

ståelse for alle parters udfordringer, og der er derfor indgået et kompromis om udformningen af 

tids- og varslingsfristerne for skift af afregningsform fra skabelon- til flex- eller timeafregning. 

 

Således er det på brancheniveau besluttet at hver enkelt netvirksomhed skal offentliggøre en 

plan for indfasning. Af hensyn til netvirksomhedernes administration vedrørende opdatering af 

planen holdes detaljeringsniveauet for planen på et absolut minimum, dvs. antal målepunkter pr. 

måned.  

 

Planen skal ses som en afbalanceret løsning, som imødekommer det mest basale behov, nemlig 

at elleverandøren overordnet set kan planlægge deres kommunikation ud mod kunderne, og at 

Energinet.dk kan sikre en stabil overgang til flexafregning i DataHub.  

 

 
 
Metode 4: Indfasningsplan for flexafregning 
Kapitel 8 Ændring af afregningsform 
A. Metodevalg 

Sker der udskiftning af elmåleren i forbindelse med ændring af afregningsform eller i øvrigt, skal 

netvirksomheden opdatere stamdata for målepunktet i DataHub. Netvirksomheden skal i forbin-

delse hermed indsende tællerstand og det eventuelt opgjorte forbrug til DataHub for den ned-

tagne måler samt tællerstand for den nye måler. 

 

 

1  Jf. BEK nr. 1358 af 03/12/2013.  
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B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er ikke tidligere metodeanmeldt. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk har ikke modtaget høringssvar til metoden.  

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Metoden følger det generelle regime i DataHub, hvor den stamdataansvarlige, i dette tilfælde 

netvirksomheden, skal sikre at stamdata på et målepunkt til enhver tid er korrekte. Dette gør sig 

således også gældende, såfremt kundens fysiske måler skiftes ud. 

 

Vedrørende metoden for fremsendelse af tællerstand er dette en følge af faktureringsbekendtgø-

relsens § 4 stk. 2 pkt. 11, hvor tællerstanden til enhver tid skal fremgå på kundens faktura for 

en fakturaperiodes start og slut. Således imødekommer metoden den situation, hvor netvirk-

somheden opsætter eller nedtager en elmåler, og hvor tællerstanden på kundens elmåler såle-

des ”nulstilles”.  

 

 
 
Metode 5: Indfasningsplan for flexafregning 
Kapitel 8 Ændring af afregningsform 
A. Metodevalg 

Proces for ændring af afregningsform 

[…] 

2. Netvirksomheden skal fremsende skift af afregningsform fra skabelon til flex- eller timeaf-

regning til DataHub tidligst 150 kalenderdage før og senest 1 kalendermåned før til den 1. i 

en måned. 

3. Netvirksomheden skal fremsende skift af afregningsform mellem flex- og timeafregning til 

DataHub tidligst 150 kalenderdage før og senest 1. arbejdsdag efter skiftet er gennemført 

hos netvirksomheden. 

 
B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er ikke tidligere metodeanmeldt. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Pkt. 1.1: Tids- og varslingsfrister for indmeldelse af afregningsform til DataHub 
 

C. Baggrunden for metodevalg 

Efter høringsfristen har Energinet.dk, på baggrund af uenighed i branchen vedr. tids- og vars-

lingsfristerne for skift af afregningsform, afholdt to yderligere arbejdsgruppemøder med arbejds-

gruppen for flexafregning samt flere af høringsparterne. Arbejdet har resulteret i en fælles for-
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ståelse for alle parters udfordringer, og der er derfor indgået et kompromis om udformningen af 

tids- og varslingsfristerne for skift af afregningsform fra skabelon- til flex- eller timeafregning. 

 
Det anføres i forskriften, at anmeldelse af skift af afregningsform i DataHub tidligst kan ske 150 

kalenderdage før skæringsdatoen, hvilket er en udvidelse af tidsfristen ift. i dag. Den udvidede 

tidsfrist giver netvirksomhederne bedre mulighed for at indmelde skift af afregningsform på et 

specifikt målepunkt til DataHub, og dermed varsle over for elleverandøren i god tid.  

 

Netvirksomheden skal ved skift af afregningsform fra skabelonafregning til flex- eller timeafreg-

ning gennemføre skiftet senest en kalendermåned før skæringsdatoen til den 1. i en måned. Ved 

at placere skiftet af afregningsform på den 1. i måneden vil det for mange elleverandører be-

grænse det administrative arbejde med skiftet, fx tages der hensyn til en elleverandørs opgørel-

se af en kunde og evt. udsendelse af faktura ift. at lukke skabelonafregning. Derudover sikrer 

metoden, at andelstal i højere grad beregnes mere korrekt, end det ville være tilfældet med en 

model med løbende skift af afregningsform henover en måned. 

 

Ift. skift af afregningsform fra flex- til timeafregning eller omvendt kan dette ske op til 1 ar-

bejdsdag efter, at skiftet er gennemført hos netvirksomheden. Den kortere tidsfrist giver større 

fleksibilitet, hvilket er muligt, da et skifte fra flex- til timeafregning og omvendt i praksis ikke har 

konsekvenser for hverken elleverandørens eller DataHubs håndtering af de berørte kunder. 
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Kapitel 3. Obligatorisk grænse for timeafregning 
Metode 1: Krav om flexafregning 
Kapitel 3.1 Generelt 
A. Metodevalg 

Den obligatoriske grænse for timeafregning er et årsforbrug på 100.000 kWh/år pr. målepunkt1 

opgjort som det senest målte elforbrug i en sammenhængende 12-måneders periode. For nye 

installationer foretager netvirksomheder et skøn over det forventede årsforbrug. 

 

Alle målepunkter med et årsforbrug, der er lavere end den obligatoriske grænse, skal flexafreg-

nes, når der på målepunktet er opsat og installeret en fjernaflæst elmåler, der kan måle forbru-

get på timebasis. 2   
 

I særlige tilfælde kan netvirksomheder gøre undtagelser fra den obligatoriske grænse, således at 

årsforbrug, der overstiger den obligatoriske grænse, som er gældende for netområdet, alligevel 

flexafregnes. Flexafregning kan fx benyttes for vejbelysning uden måler, hvor forbruget estime-

res ud fra viden om effekt og aktuelle driftstimer.  

 
B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er tidligere metodeanmeldt i januar 2012, men revideret i markedsforskriften for En-

grosmodellen.   

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høring vedr. flexafregning juni 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

Metoden er præciseret, som følge af BEK nr. 1358 af 3. december 2013 ”Bekendtgørelse om 

fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget”. Metoden fastsætter, at alle måle-

punkter i udgangspunktet flex- eller timeafregnes. 

 

Ser netvirksomheden mulighed for at udføre timeafregning med lavere omkostninger end det 

generelle niveau, kan dette udnyttes til, at flere målepunkter kan timeafregnes.  

 

1 Verdo Hillerød El-net A/S, VOS-Net A/S, Struer Forsyning Elnet A/S og Ringkøbing Skjern Forsyning A/S har 
obligatorisk grænse på 50.000 kWh. 
2 Overgang fra nuværende skabelon til flexafregning kan igangsættes pr. 1. juli 2016 og indfases jf. planer fra 
de enkelte netvirksomheder, og markedsreglerne beskrevet i forskrift H1, kapitel 8.  

Bilag 2 Side 54 af 323.



 

Dok. 15/08076-3 4/5 

 

Kapitel 5. Andelstal og fordelt forbrug 
Metode 2 Ændring af forventet årsforbrug 
Kapitel 5 Andelstal og fordelt forbrug 
A. Metodevalg 

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

cipper:  

 

(…)  

4. Hvis en elleverandør på vegne af en kunde anmoder netvirksomheden om at ændre det 

forventede årsforbrug, kan netvirksomheden opdatere det forventede årsforbrug i Data-

Hub. 

 

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

årsforbrug til netvirksomheden.  

 
B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er tidligere metodeanmeldt i januar 2012 og september 2014 (punkt 4), men formule-

ringen er præciseret i markedsforskriften for Engrosmodellen. Baggrunden for metodevalget står 

dog uændret. 

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høring vedr. flexafregning juni 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for metodevalg 

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

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

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

 

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

ændring til det forventede årsforbrug. 

 

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

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

Bilag 2 Side 55 af 323.



 

Dok. 15/08076-3 5/5 

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

 
 
 
Metode 3: Beregning af andelstal pr. tariftype 
Kapitel 5 Andelstal og fordelt forbrug 
A. Metodevalg 

Ligeledes beregnes fordelt forbrug pr. tariftype pr. elleverandør som:  
 

Y netområde i rbrugresidualfo 
Y netområde i alsumandelst

Xør elleverandfor A  for tarif andelstal
∗  

 
B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden for beregning af fordelt forbrug pr. balanceansvarlig er tidligere metodeanmeldt i januar 

2012. Metoden er ændret som følge af Engrosmodellen.  

 

Høring vedr. flexafregning juni 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for metodevalg 

DataHub beregner i dag det fordelte forbrug pr. balanceansvarlig, hvilket indgår i den timebase-

rede balanceafregning som et estimat for de skabelonafregnede forbrugere. 

 

I forbindelse med indførelsen af Engrosmodellen beregnes på tilsvarende vis det fordelte forbrug 

pr. tariftype pr. elleverandør. 
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Kapitel 3. Priselementer 
 
Metode 1: Stop af et priselement 
Kapitel 3.4 Ændring af priselementer i DataHub 
A. Metodevalg 

For alle priselementer gælder, at der ved oprettelsen ikke kan sættes en slutdato. Således er alle 

priselementer og priser gældende, indtil de ændres eller stoppes. 

(…) 

Netvirksomheden eller Energinet.dk kan indsende et stop for et priselement til DataHub, såfremt 

priselementet ikke skal benyttes længere. Er stoppet sket ved en fejl, er det muligt for den an-

svarlige aktør for priselementet at fortryde et indmeldt stop senest 31 kalenderdage før skæ-

ringsdatoen for stoppet. Dette gøres ved at indsende en anden opdatering for priselementet til 

DataHub på samme skæringsdato som det fejlagtige stop.  

 

Netvirksomhedens eller Energinet.dk’s stop af et priselement, medfører et stop af alle tilknytnin-

ger for priselementet i DataHub efter udløb af fortrydelsesfristen. Skæringsdatoen for stop af 

tilknytningerne er lig skæringsdatoen for det stoppede priselement. Korrigeres en fejl af et stop-

pet priselement efter kapitel 3.4.1, dvs. efter fortrydelsesfristen for stop af priselementer, skal 

alle tilknytninger for priselementet indmeldes på ny af den ansvarlige aktør for priselementet. 

 

Det er ikke muligt at slette et priselement i DataHub af hensyn til opretholdelse af historikken for 

priselementet. Et priselement kan genaktiveres af den ansvarlige aktør for priselementet.  

 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er tidligere metodeanmeldt i september 2014, men er revideret i markedsforskriften for 

Engrosmodellen.   

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk har modtaget høringssvar vedr. metoden. Høringssvaret, som ikke opfattes 

som væsentligt, har medført præciseringer i forskriften i forhold til det, der var i høring. 

 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

Metoden er præciseret ifm. høringen af markedsforskrifterne i maj 2015, hvor det nu tydeligere 

fremgår, at tilknytninger for priselementet fortsat stoppes på skæringsdatoen, men at DataHub i 

praksis giver elleverandør og netvirksomhed besked om stoppet af pristilknytninger 31 kalender-

dage før skæringsdatoen.  

 

Metoden sikrer samtidig, at stop i tilknytninger i forbindelse med et stop af priselement, først 

gennemføres i DataHub ved udløb af fortrydelsesfristen på 31 kalenderdage.  

 

Korrektion af et stoppet priselement efter fortrydelsesfristen for stop medfører ikke, at tilknyt-
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ninger genindsættes. 

 

Endeligt er det præciseret at et priselement som er stoppet, på et senere tidspunkt kan genakti-

veres og genanvendes, såfremt den ansvarlige aktør måtte finde det relevant fremfor at oprette 

et nyt priselement.  

 
Metode 2: Korrektioner efter udløb af tidsfristen 
Kapitel 3.4.1 Korrektion af fejlagtige priselementer 
A. Metodevalg 

Hvis den ansvarlige aktør for priselementet bliver bekendt med en fejl efter udløb af tidsfristen 

for indsendelse af oprettelse, ændring eller stop af priselement til DataHub, skal aktøren rette 

henvendelse til Energinet.dk med dokumentation af fejlen og en begrundelse for at tidsfristen 

ønskes tilsidesat. Kun åbenlyse fejl i priser vil blive rettet i DataHub og kun såfremt det kan ske i 

overensstemmelse med gældende regler. Den ansvarlige aktør for priselementet er ansvarlig for 

at korrektionen i sker i overensstemmelse med gældende regler. Procedure og tidspunkt for ind-

sendelse af korrektionen af priselementet aftales mellem Energinet.dk og den ansvarlige aktør 

for priselementet.  

 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er ikke tidligere metodeanmeldt. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk har modtaget høringssvar vedr. metoden. Høringssvaret, som ikke opfattes 

som væsentligt, har medført præciseringer i forskriften i forhold til det, der var i høring. 

 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

Metoden er primært indført for at kunne imødekomme situationer, hvor der er behov for at æn-

dre prisen for elafgiften uden for tidsfristerne angivet i forskriften. Metoden medfører, at Energi-

net.dk åbner for korrektion på baggrund af den fremsendte dokumentation. Ligesom det er præ-

ciseret, at ansvaret for at en korrektion kan foretages, ligger hos den aktør, som anmoder om 

korrektionen. Metoden følger i øvrigt det generelle korrektionsregime i DataHub, hvor det teknisk 

er muligt i DataHub at gennemføre en korrektion af et priselement efter tidsfristens udløb.   

 

Således kan korrektioner i alle tilfælde behandles og gennemføres både som følge af ”åbenlyse 

fejl” fra netvirksomheden eller Energinet.dk, som denne metode vedrører, eller som følge af 

hjemmel, fx fra lov eller afgørelser, til ændringer der ikke udgør fejl udenfor tidsfristen. Sidst-

nævnte er præciseret i kapitel 3.4.  
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Metode 3: Ansvar for tilknytning af Energinet.dk´s priselementer 
Kapitel 3.5 Tilknytning af priselementer pr. målepunkt 
A. Metodevalg 

Fra det tidspunkt, hvor elleverandøren er registreret på afregningsmålepunktet er det elleve-

randørens ansvar at sikre, at tilknytningen af Energinet.dk’s priselementer (herunder elafgifter) 

er korrekt indmeldt pr. målepunkt (herunder også child målepunkter) i DataHub. Det er dermed 

elleverandørens ansvar at indsende ændringer i tilknytninger pr. målepunkt, herunder fx særlige 

afgiftsforhold efter Elafgiftsloven eller ved PSO-fritagelse for elkedler. 

 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er ikke tidligere metodeanmeldt. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Pkt. 2.3: Usikkerhed om håndtering af tilknytning af Energinet.dk’s priselementer (elle-

verandørens løbende forpligtelser). 

 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

Energinet.dk vil via en automatisk funktion i DataHub sikre, at de relevante af Energinet.dk’s 

priselementer (herunder elafgifter) knyttes til målepunktet ved oprettelsen. Tilknytning sker ef-

ter en standardopsætning, der fastsættes pr. målepunktstype.  

 

Denne metode vedrører ansvarsfordelingen efter målepunktets oprettelse, vedrørende ændringer 

af tilknytninger for Energinet.dk’s priselementer eksklusiv elafgifter, idet Elafgiftslovens § 9 regu-

lerer ansvarsdelingen for elafgifter.  

 

For at skabe gennemskuelighed for elleverandørerne i markedets regler, ønsker Energinet.dk, 

hvor det er muligt, at skabe konsistens mellem reguleringen af tilknytninger for henholdsvis 

Energinet.dk’s priselementer og de lovregulerede elafgifter.  

 

Ifølge Elafgiftslovens § 9, stk. 4 er det elleverandøren, der har ansvaret for at kontrollere og om 

nødvendigt, ændre tilknytningerne af elafgifter på et målepunkt, såfremt de konkrete forhold 

tilsiger, at standardopsætningen af tilknytninger på målepunktet ikke er lovmæssig eller i øvrigt i 

overensstemmende med kundeaftalen. Det er dog i sidste ende den ansvarlige part for afgiftsop-

krævningen, netvirksomheden, som har det endelige ansvar for, at tilknytningerne er registreret 

korrekt.  

 

På tilsvarende vis sikrer nærværende metode, at ansvaret for vedligehold af tilknytninger for 

Energinet.dk’s priselementer på målepunkter lægges ud til elleverandøren, om end Energinet.dk 

opretholder det endelige ansvar for at sikre korrektheden af sit indtægtsgrundlag (jf. metode 4 

nedenfor).   
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Baggrunden for reguleringen af elafgifter er, at elleverandøren med engrosmodellen har den 

primære kundekontakt, og således er den nærmeste til at ændre tilknytningen af elafgifter, når 

kunden dokumenterer sin ret til særlige afgiftsforhold. På tilsvarende vis er elleverandøren nær-

mest til at ændre tilknytningen af Energinet.dk’s priselementer, når kunden henvender sig om-

kring særlige forhold af betydning for tilknytningen af Energinet.dk’s priselementer. Dette er fx 

tilfældet ved nettoafregning, hvor hhv. elafgift og Energinet.dk’s priselementer typisk skal æn-

dres i en sammenhæng. At ansvaret således placeres hos elleverandøren i første instans vil være 

med til at nedsætte risikoen for fejl, ligesom det anses for værende mest effektivt da de nød-

vendige ændringer kan foretages af én aktør. 

 

 
Metode 4: Korrektion af tilknytninger for Energinet.dk’s priselementer 
Kapitel 3.4.1 Korrektion af tilknytninger 
A. Metodevalg 

Elleverandøren er ved fejl i tilknytninger af Energinet.dk’s priselementer (undtagen elafgifter) 

ansvarlig for at indsende en korrektion til DataHub indenfor samme tidfrist, som gælder for elaf-

gifter, herunder aldrig tidligere end skæringsdatoen for start af elleverandørens levering. Energi-

net.dk er ansvarlig for at korrigere tilknytningen af Energinet.dk’s priselementer(undtagen elaf-

gifter) udenfor den for elafgifter tilladte tidsfrist eller såfremt et målepunkt er blokeret, jf. kapitel 

3.6.  

 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er tidligere metodeanmeldt i september 2014, men ændres som følge af ændringer til 

Elafgiftsloven ved LOV nr. 578 af 4. maj 2015og bekendtgørelser der forventes udstedt i relation 

hertil. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Pkt. 2.1: Korrektion af priselementer 

 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

For at skabe gennemskuelighed for elleverandørerne i markedets regler, ønsker Energinet.dk, 

hvor muligt, at skabe konsistens mellem reguleringen af tilknytninger for henholdsvis Energi-

net.dk’s priselementer og de lovregulerede elafgifter.  

 

På linje med metode 3 ovenfor, sikrer nærværende metode, at ansvaret for vedligehold af til-

knytninger for Energinet.dk’s priselementer på målepunkter, kan foretages af elleverandøren i en 

nærmere afgrænset korrektionsperiode, dvs. bagud i tid. Efter denne periode overtager Energi-

net.dk ansvaret for at vedligeholde egne priselementer, eksklusiv elafgifter.  

 

Med ændringen ønskes det at skabe en øget gennemsigtighed omkring ansvaret for tilknytnin-

ger, idet elleverandørens ansvar for tilknytninger af alle Energinet.dk’s priselementer, herunder 
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elafgifter, med ændringen efter korrektionsfristen alle overdrages. 

 

Som en del af baggrunden for metoden er det lagt til grund, at Skatteministeren forventes at 

udstede en bekendtgørelse med en nærmere afgrænset tidsfrist for elleverandørens adgang til at 

foretage korrektioner tilbage i tid. For at skabe konsistens til elafgifter og derved øge gennem-

skueligheden omkring korrektioner, har Energinet.dk fundet det hensigtsmæssigt at binde kor-

rektionsfristen til den frist som kommer til at gælde for elafgifter, idet det forudsættes, at der i 

bekendtgørelsen fastsættes en korrektionsperiode på ml. 14 og 31 kalenderdage. Netvirksomhe-

dens frister for korrektion ændres ikke. 

 

Den valgte metode indskrænker eller ændrer ikke på netvirksomhedens adgang til korrektion af 

tilknytning af elafgifter efter elafgiftslovens bestemmelser § 9, stk. 7.  

 

Den ændrede metode sikrer endvidere, at elleverandøren ikke vil kunne indsende ændringer af 

tilknytninger vedrørende elafgifter, i strid med elafgiftsreguleringen. Energinet.dk er således 

blevet opmærksom på, at man ikke uden ekstra udvikling af DataHub kan garantere, at dette 

ikke ville være muligt for elleverandøren. Af samme årsag er der i forskriften fjernet den tidligere 

nævnte mulighed, hvor elleverandøren i samarbejde med Energinet.dk kunne få åbnet et ”ser-

vicevindue” til ændringer i tilknytninger ud over korrektionsfristen. Mulighed for et servicevindue 

er fastholdt for netvirksomheden.  

 

Energinet.dk har i forbindelse med revidering af metoden rettet en fejl, hvor det fremgik af for-

skriften, at elleverandøren alene kunne rette tilknytninger for elafgifter og PSO-afgiften. Denne 

adgang gælder, jf. den generelle beskrivelse af ansvar i kapitel 3.5, alle Energinet.dk’s prisele-

menter. 

 

 
Metode 5: Blokering af elleverandørens adgang til at tilknytte Energinet.dk’s pris-
elementer på et målepunkt  
Kapitel 3.5.1 Korrektion af tilknytninger 
A. Metodevalg 

Når målepunktet er blokeret efter netvirksomhedens anvisning, er netvirksomheden herefter 

ansvarlig for vedligeholdelse af tilknytninger for elafgifter. Energinet.dk er herefter ansvarlig for 

vedligeholdelse af tilknytninger for Energinet.dk’s priselementer. 

 
B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er ikke tidligere metodeanmeldt. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk har modtaget høringssvar vedr. metoden. Høringssvaret, som ikke opfattes 

som væsentlig, har medført præciseringer i forskriften i forhold til det, der var i høring. 
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C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

Denne metode angår det forhold, at netvirksomhedens blokering af et målepunkt, mod elleve-

randørens opdatering af tilknytninger, omfatter alle Energinet.dk’s priselementer. Dvs. blokering 

sker ikke alene for elleverandørens adgang til at vedligeholde tilknytninger af elafgifter, som er 

reguleret i Elafgiftsloven § 9, stk. 7.  

 

Som følge af ændringen i § 1, nr. 8 ved LOV nr. 578 af 4. maj 2015, hvorefter § 9, stk. 7 i Elaf-

giftsloven, der bl.a. beskriver proceduren omkring netvirksomhedens korrektion af tilknytninger 

af elafgifter, skal elleverandøren kunne udelukkes fra at kunne indmelde tilknytninger af elafgif-

ter til DataHub. Dette fremgår særligt tydeligt af lovens bemærkninger til bestemmelsen: ”Pro-

ceduren indebærer, at elhandelsvirksomheden ikke kan genindmelde det pågældende aftage-

nummer i datahubben som værende omfattet af det særlige afgiftsforhold”.  

 

Metoden, hvorefter alle Energinet.dk’s priselementer er blokeret, er valgt ud fra betragtningen 

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, på linje med hensynene bag metode 3 og metode 4 ovenfor, dvs. at Energi-

net.dk bliver ligeledes ansvarlig for at vedligeholde tilknytninger for egne priselementer.  

 

Elleverandøren vil derfor skulle henvende sig til Energinet.dk såfremt tilknytningen for en et af 

Energinet.dk’s priselementer (ikke-elafgifter), skal ændres på et målepunkt, fx PSO-tariffen, ved 

fritagelse herfra. Disse situationer anses for at være ganske undtagelsesvise og den potentielle 

gene for elleverandøren vurderes af Energinet.dk, som proportional i forhold til det beskyttelses-

hensyn Energinet.dk også har for korrekt opkrævning af PSO. Netvirksomheden antages således 

kun at anvende blokeringen, når elleverandørens adfærd har givet anledning til mistanke om 

misbrug og lignende. 
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Kapitel 4. Aggregering af engrosydelser 

Metode 6: Aggregeringer 
Kapitel 4.1 Generelt 
A. Metodevalg 

Aggregering af engrosydelser sker som minimum ved fiksering, refiksering, saldoafregning og 3 

år efter driftsmåneden. DataHub aggregerer på de angivne tidspunkter summer af engrosydelser 

for de relevante målepunktstyper for hver enkelt elleverandør, netvirksomhed og Energinet.dk. 

Først efter 1. refiksering på 5. arbejdsdag efter driftsmåneden og herefter, kan summer af en-

grosydelser benyttes til afregningsformål.  

 
B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er tidligere metodeanmeldt i september 2014, men revideret i markedsforskriften for 

Engrosmodellen.   

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

Metoden for aggregering af engrosydelser understøtter, at der til enhver tid kan gennemføres en 

ekstraordinær genberegning af engrosydelserne. 

 

Energinet.dk gennemfører herudover en ”endelig” genberegning af engrosydelserne 3 år 

efter driftsmåneden, som baseres på og udsendes umiddelbart efter en genberegning af måleda-

ta. 

 

Metoden er opstillet af hensyn til at sikre, at såvel aktører som kunden til enhver tid afregnes 

korrekt, også efter refiksering og saldoafregning er gennemført. 
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Metode 7: Dannelse af foreløbigt afregningsgrundlag 
Kapitel 4.1.1 Ved fiksering 
A. Metodevalg 

Efter fikseringen fremsender DataHub 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet følgende foreløbige sum-

mer pr. elleverandør pr. netområde: 

 

- Antal abonnementer pr. dag inklusiv beregnet enhedspris (prisen pr. dag vil være af-

hængig af antallet af dage i den pågældende måned) og sum 

- Antal gebyrer pr. dag inklusiv enhedspris og sum 

- Den aggregerede energimængde pr. målepunktstype pr. tarif pr. time/pr. dag inklusiv 

enhedspris og sum.  

a. For timeafregnede målepunkter beregnes det aggregerede forbrug og produktion 

pr. tarif pr. time/pr. dag inklusiv enhedspris og sum.  

b. For flexafregnede målepunkter  beregnes det aggregerede forbrug pr. tarif pr. 

time/pr. dag inklusiv enhedspris og sum.  

c. For skabelonafregnede målepunkter beregnes det aggregerede forbrug pr. tarif 

pr. time/pr. dag inklusiv enhedspris og sum.  

 
B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er tidligere metodeanmeldt i september 2014 men revideret ifm. høringen i maj 2015. 

 

Høringsnotat - februar 2014: 

- Side 76: Kapitel 4.1.1. Ved fiksering. Høringssvaret og den efterfølgende behandling i 

høringsnotatet har ikke medført ændringer i forhold til det, der var i høring. 

 

Høringsnotat - august 2014: 

- Side 83-84, høringssvar nr. 128: Kapitel 4.1.1. Ved fiksering. Høringssvaret og den ef-

terfølgende behandling i høringsnotatet har ikke medført ændringer i forhold til det, der 

var i høring. 

 

Energinet.dk har i høringsnotaterne af februar og august 2014 vurderet, at den valgte metode 

fastholdes for at skabe sammenhæng mellem det afregningsgrundlag, der udregnes pr. dag og 

opgørelsen af det månedlige afregningsgrundlag. Håndteringen af gebyrer følger dermed samme 

metode, som er gældende for tariffer og måledata, altså at værdierne fikseres på 5. hverdag. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

For at sikre en hurtigere og mere effektiv afregning for hele markedet, er det aftalt med bran-
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chen, at refiksering køres månedsvis frem. Ved at køre refikseringen måned for måned, modsat i 

dag, hvor den køres 3½ måned efter driftsmåneden, giver det mulighed for at få korrektionerne 

for både måledata og priselementer (herunder gebyrer, som kan indmeldes med tilbagevirkende 

kraft) håndteret hurtigere, hvorved der skabes en mere gennemsigtig sammenhæng til afregnin-

gen med kunden. 

 

De daglige fikseringer af priselementer udgør således et foreløbigt grundlag, som kan være æn-

dret ved modtagelse af data ifm. refiksering.  

 
 
Metode 8: Dannelse af endeligt afregningsgrundlag 
Kapitel 4.1.2 Ved refiksering 
A. Metodevalg 

Forud for balance- og engrosafregning refikseres datagrundlaget. Refiksering laves månedsvis 

for de foregående 3 hele måneder kl. 21.00 hhv. 3., 4. og 5. arbejdsdag jf. Forskrift D1: Afreg-

ningsmåling. Ved refiksering dannes det egentlig afregningsgrundlag for engrosafregning mellem 

Energinet.dk, netvirksomheden og elleverandøren. 

 

Såfremt den angivne skæringsdato for tilknytningen af et gebyr ligger i en periode som er refik-

seret, eller såfremt der foretages en korrektion af tilknytninger af priselementer med tilbagevir-

kende kraft til en periode som er refikseret, vil korrektionerne først blive korrigeret i afregnings-

grundlaget ved en kommende refiksering eller korrektionsafregning. 

 

Korrektioner af abonnementer og gebyrer vil blive korrigeret pr. elleverandør ved en kommende 

refiksering. Ligeledes vil korrektioner af tariffer for flex- og timeafregnede målepunkter blive 

korrigeret pr. elleverandør ved en kommende refiksering.  

 

Herudover gælder, at andelstal som fremsendes til elleverandøren jf. Forskrift H2: Skabelonaf-

regning mv. ikke genberegnes som følge af korrektioner. Derfor vil korrektioner af tariffer for 

skabelonafregnede målepunkter først blive afregnet ved saldoafregning.  

 

DataHub genberegner ved refikseringen dagssummer jf. kapitel 4.1.1. Derudover beregnes en  

totalsum pr. priselement for måneden til kontrolformål, dvs:  

 

- Sum (DKK) pr. abonnement (måned) 

- Sum (DKK) pr. gebyr (måned) 

- Sum (DKK) pr. tarif (måned) 

- Totalsum (DKK) (måned) 
 
B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er ikke tidligere metodeanmeldt.  
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Høringsnotat – september 2015: 

- Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. metoden.  

 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

Metoden er valgt med henblik på at understøtte en månedlig engrosafregning mellem netvirk-

somheden og elleverandøren. 

 

Månedssummer for engrosydelser baseres på de refikserede værdier, hvorved der skabes en 

mere gennemsigtig sammenhæng til afregningen med kunden. 

 
 
Metode 9: Manglende udsendelse af afregningsgrundlag 
Kapitel 4.3 Procedure ved manglende refiksering 
A. Metodevalg 

Ved manglende engrosafregningsgrundlag meddeler Energinet.dk, hvornår netvirksomhederne 

kan vælge selv at estimere et afregningsgrundlag. 

 

Et alternativt, estimeret afregningsgrundlag fra netvirksomhederne kan eksempelvis baseres på 

de udsendte fikserede dagsværdier for måneden, suppleret med data fra foregående måned for 

evt. manglende dage. Netvirksomhederne og Energinet.dk skal dokumentere afregningsgrundla-

get overfor elleverandørerne med samme detaljering, som det normale engrosafregningsgrund-

lag fra DataHub. 

 
B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er ikke tidligere metodeanmeldt.   

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Pkt. 3.1: Procedure ved manglende refiksering  
 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

Metoden er indsat efter ønske fra branchen og skal imødekomme en situation, hvor engrosafreg-

ning ikke kan gennemføres, som følge af manglende refiksering i DataHub. Det alternative af-

regningsgrundlag kan herefter dannes af netvirksomheden selv til fakturering af elleverandøren 

– til senere korrigering ved gennemførsel af refikseringen i DataHub.  

 
For at sikre konsistens i engrosafregningen på tværs af netvirksomheder, samt sikre at netvirk-

somhederne ikke unødigt iværksætter procedure ved manglende refiksering, er det anført, at 

Energinet.dk melder ud, når der er behov for at benytte proceduren. 
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Kapitel 6. Afgiftsmæssige forhold 
 
Metode 10: Oprettelse og ophør af elvarme for målepunkt 
Kapitel 6.1 Særligt vedrørende elvarme 
A. Metodevalg 

Netvirksomheden skal senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af besked om elvarmeregistrering 

tilknytte et elvarmemålepunkt til forbrugsmålepunktet, således at målepunkterne indgår i en 

målepunktsstruktur. Ved tilknytningen skal netvirksomheden angive en skæringsdato lig med 

den af elleverandøren indmeldte elvarmeafgiftsdato, ellers afvises anmodningen af DataHub. 

Såfremt elvarmemålepunktet ikke er tilsluttet ved tilknytning, ændrer DataHub tilslutningsstatus 

hertil. 

(…) 

Netvirksomheden skal senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af besked fra DataHub om ophør af 

elvarme på forbrugsmålepunktet fjerne tilknytningen af elvarmemålepunktet med forbrugsmåle-

punktet. Netvirksomheden skal angive en skæringsdato for fjernelse af tilknytningen senere end 

eller lig med den indmeldte ophørsdato for elvarme.  

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er ikke tidligere metodeanmeldt. 

 

Høringsnotat – september 2015: 

- Pkt. 2.2: Håndtering af elvarme i DataHub 
 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

Det er jf. Elafgiftsloven netvirksomhedens ansvar at opgøre/fordele den del af forbruget, som der 

skal svares fuld afgift af over året for målepunkter med elvarme. For at kunne kommunikere den 

af netvirksomheden valgte fordeling af forbrug, hvoraf der skal svares fuld afgift til elleverand-

øren, er det nødvendigt at stille krav til netvirksomheden om tilknytningen af et elvarmemåle-

punkt til forbrugsmålepunktet. Der er ikke modtaget høringssvar hertil. 

 

En frist er sat for netvirksomheden vedrørende tilknytning af elvarmemålepunktet på 1 arbejds-

dag efter modtagelse af besked om elvarme. Der har i høringssvar været såvel positiv som nega-

tiv kritik heraf. Energinet.dk har valgt at fastholde fristen på 1 arbejdsdag særligt henset til, at 

tilknytningen er knyttet til et rent teknisk setup, dvs. der sker ikke installation af fysiske installa-

tioner eller andre lignende forhold, som kunne begrunde en længere frist for netvirksomheden. 

En hurtig opsætning af målepunktsstrukturen vurderes endvidere at være i såvel kundens, som 

elleverandørens og netvirksomhedens interesse, således at korrekt afgiftsafregning kan påbe-

gyndes og afsluttes uden unødigt ophold. 

 

Der er indsat krav om, at netvirksomheden ved tilknytning af elvarmemålepunktet skal matche 

den af elleverandøren indmeldte elvarmeafgiftsdato. Den almindelige tidsgrænse for tilknytning 

af child-målepunkter senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen er herved potentielt udvidet i 
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dette tilfælde, henset til at elafgiftsreguleringen definerer hvor lang en periode der kan indmel-

des elvarme tilbage i tid. Kravet har ikke været i høring, men følger af et høringssvar fra Dansk 

Energi, hvorfra det påpeges, at oprettelsen af elvarme skal kunne håndteres bagud i tid, idet der 

i praksis er behov herfor. Energinet.dk har i forlængelse heraf præciseret, at tilknytning af el-

varmemålepunktet skal ske præcis til elvarmeafgiftsdatoen, således at netvirksomheden kan 

kommunikere det relevante forbrug for den korrekte periode. Endvidere er det præciseret, at 

DataHub sikrer, at elvarmemålepunktet er tilsluttet, således at forbruget indgår i aggregeringer 

mv. Herved er også den almindelige tidsgrænse for tilslutning potentielt udvidet i dette tilfælde, 

henset til at elafgiftsreguleringen definerer, hvor lang en periode der kan indmeldes elvarme 

tilbage i tid. 

 

Elvarmeafgiftsdatoen kan tidligst være på indsendelsesdatoen og ikke frem i tiden. Det er af 

hensyn til netvirksomheden, der skal have mulighed for at gennemføre tilknytningen af elvar-

memålepunktet umiddelbart efter modtagelse af besked om tilføjelsen af elvarme for målepunk-

tet. Tillades en elvarmeafgiftsdato frem i tid, skal netvirksomheden afvente med tilknytningen, 

idet tilknytning efter den almindelige regel for opdatering af stamdata ikke kan ske frem i tid. 

Med fristen undgås således afventende processer for netvirksomheden.  

 

 
Metode 11: Tilknytninger af elafgifter opdateres som led i oprettelse og ophør af 
elvarme 
Kapitel 6.1 Særligt vedrørende elvarme 
A. Metodevalg 

Når netvirksomheden tilknytter elvarmemålepunktet sikrer DataHub en standardopsætning for 

tilknytninger af elafgift på forbrugsmålepunkt og elvarmemålepunkt med elvarmeafgiftsdatoen 

som skæringsdato. 

(…) 

Elleverandøren har ansvaret for at kontrollere og om nødvendigt ændre tilknytningerne af elaf-

gifter, såfremt standardopsætningen ikke er korrekt i forhold til de konkrete forhold for måle-

punktet efter oprettelsen af elvarme. 

(…)  

Ved ophør af elvarme sikrer DataHub en standardopsætning for tilknytninger af elafgift på for-

brugsmålepunkt og elvarmemålepunkt med elvarmeafgiftsdatoen som skæringsdato. 

(…)  

Elleverandøren har ansvaret for at kontrollere og om nødvendigt ændre tilknytningerne af elaf-

gifter, såfremt standardopsætningen ikke er korrekt i forhold til de konkrete forhold for måle-

punktet efter ophøret af elvarme.  

 

B. Energinet.dk's kommentar 

Metoden er ikke tidligere metodeanmeldt. 
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Høringsnotat – september 2015: 

- Pkt. 3.1: Håndtering af tilknytninger for afgifter og fritagelser i forbindelse med gennem-
førte verificeringer efter Elafgiftsloven. 

 

C. Baggrunden for ændringen af metodevalg 

Efter ønske fra Dansk Energi og DONG Energy om, at DataHub ændrer tilknytningerne for elafgif-

ter som led i elleverandørens registrering af elvarme, er afsnittet vedrørende tilknytninger om-

skrevet siden høringen. Den implementerede metode indebærer, at DataHub altid sikrer en be-

stemt standardopsætning af elafgifter ved oprettelse og ophør af elvarme fra og med, den af 

elleverandøren indmeldte, elvarmeafgiftsdato.  

 

Standardopsætningen kan efter de konkrete forhold være forkert i forhold til det lovmæssigt 

korrekte, herunder særligt hvis kunden er omfattet af nettoafregning. Det er derfor præciseret, 

at elleverandøren i alle tilfælde stadig har ansvaret for at kontrollere og om nødvendigt få rettet 

tilknytningerne af elafgifterne. Når metoden er implementeret trods risiko for fejl, skyldes det, at 

Energinet.dk er enig i høringsparternes vurdering af, at metoden alt andet lige medfører en min-

dre risiko for fejl i elafgiftsopkrævningen end en ren manuel håndtering af elleverandøren, idet 

adskillige tariftilknytninger er i spil, hvorved én eller flere tilknytninger let glemmes i praksis ved 

manuel håndtering.   
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Læsevejledning 

Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedr. håndtering af måledata i elmarkedet. 

 

Forskriften er bygget op således at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i 

de efterfølgende kapitler.  

 

Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften.  

 

Kapitlerne 3 til 9 indeholder krav til håndtering af måledata, herunder krav til hvor der skal foreta-

ges afregningsmålinger og tidsfrister for fremsendelse af måledata.  

 

Kapitel 10 indeholder proceduren for korrektioner af måledata efter hhv. refiksering og saldoafreg-

ning. 

 

Kapitel 11 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: 

 

Energinet.dk 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

Tlf. 70 10 22 44 

 

Forskriften kan hentes på www.energinet.dk i hovedmenu "EL" og placeret under "Forskrifter", 

"Markedsforskrifter ".  
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1. Terminologi og definitioner 

1.1 Aktør 

Fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil sige 

netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvarlig. 

 

1.2 Aktørstamdataregister 

Et register over de aktører der har opfyldt de af Energinet.dk opstillede krav i ”Standardaftale for ad-

gang til DataHub”. Registret er tilgængeligt i DataHubs markedsportal med diverse oplysninger pr. 

aktør. 

 

1.3 Andelstal 

Det seneste aflæste eller anslåede elforbrug målt i kWh pr. år for en skabelonafregnet kunde eller 

gruppe af kunder i et netområde. Andelstal summeres for samtlige skabelonafregnede kunder i det 

pågældende netområde. 

 

1.4 Arbejdsdage 

Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1: Afregningsmåling – Bilag 3: Definition af arbejdsdage. 

 

1.5 Child målepunkt 

Et målepunkt som er tilknyttet et parent målepunkt. 

 

1.6 DataHub 

En it-platform der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub håndterer måledata, stamdata, nødvendige 

transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 

 

1.7 Elafgift 

Elafgift er en fast statslig afgift, der afregnes i en pris pr. kWh.  

 

1.8 Elektronisk dataudveksling (EDI) 

Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 

  

1.9 Elforsyningsnet 

Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet som defineret i Elforsyningsloven. 

 

1.10 Elleverandør 

En virksomhed, der 

1) er optaget af Energinet.dk som elleverandør i DataHub  

2) og 

- sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller 

- køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet. 

 

1.11 Fiksering  

Fikseringen fastlægger, på baggrund af indsendte tidsserier til DataHub på fikseringstidspunktet, et 

foreløbigt afregningsgrundlag for balance- og engrosafregning. Yderligere fastlægges residualforbruget 

og dermed fordelingskurven.  
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1.12 Flexafregning 

Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh, hvor netvirk-

somheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafregnin-

gen. 

 

1.13 Flytning 

Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning. 

 

1.14 Forbrug 

Anvendes synonymt med "almindeligt forbrug" (faktisk målte forbrug), og opgøres som det forbrug, 

der indgår i elmarkedet. Det omfatter ikke egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion samt egenpro-

duktion på mindre VE-anlæg, der er fritaget for måling. 

 

1.15 Fordelingskurve 

Fordelingskurven opgøres på timebasis pr. netområde, som det fikserede residualforbrug divideret 

med månedens sumandelstal for det pågældende netområde. Fordelingskurven anvendes til periodise-

ring ved kundeafregning af skabelonafregnede forbrugere.  

 

1.16 Fordelt forbrug 

Fordelt forbrug opgøres som residualforbrug*andelstal/sumandelstal (et midlertidigt opgjort forbrug) 

pr. aktør for skabelonafregnede målepunkter. Anvendes ved refiksering af balance- og engrosafreg-

ning.  

1.17 GLN-nr. 

Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af en netvirksomhed, elleverandør eller balanceansvarlig. 

 

1.18 GSRN-nr. 

Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som et målepunkts ID.      

 

1.19 Kalenderdage 

Tidsfrister angivet i kalenderdage inkluderer alle ugedage, weekender samt helligdage. 

 

1.20 Kunde 

Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med rets-

virkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning på måle-

punktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller en fysisk person. 

 

1.21 Kundeportal 

Kundeportalen er en applikation udviklet af Energinet.dk, der skal stilles til rådighed overfor kunder 

via elleverandørernes hjemmesider. Kundeportalen kan af kunden benyttes til fremvisning af forbrug 

og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed for at kontakte sin elle-

verandør (pr. målepunkt) i forbindelse med leverandørskift mv. 

 

1.22 Kundestyret dataadgang 

Hvor kunden ved elektronisk samtykke via Nem ID giver en aktør eller tredjepart adgang til at indhen-

te stam- og måledata om kunden i DataHub. 
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1.23 Leverandørskift 

Skift af elleverandør på et målepunkt. 

 

1.24 Markedsportal 

En webbaseret adgang til DataHub for aktører. Fra portalen er det muligt at udføre og følge forret-

ningsprocesser i det danske elmarked. 

 

1.25 Måleoperatør 

Tredjeparter i markedet som udfører opgaver uddelegeret af en netvirksomhed, fx indsamler, lagre og 

verificere måledata for et netområde. Netvirksomhedens ansvar efter forskrifterne kan ikke uddelege-

res. Måleoperatører kan registreres i aktørstamdataregistret, selvom de ikke er aktører. 

 

1.26 Målepunkt 

Et fysisk eller defineret (virtuelt) målepunkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes 

som en funktion af flere målinger eller estimeres. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i 

forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt er identificeret med 

et målepunkts ID. 

 

1.27 Netområde 

Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af Elforsyningsloven, er givet bevilling til at drive 

netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 15/60-målere, 

som indgår i DataHub’s opgørelser i elmarkedet. 

 

1.28 Nettab 

Den energimængde der forbruges i elforsyningsnettet. Måles som forskellen mellem den mængde 

energi, der leveres til elforsyningsnettet og den mængde energi, der leveres fra elforsyningsnettet. 

 

1.29 Netvirksomhed 

Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet 

 

1.30 Obligatorisk grænse 

Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter som anført i lovbe-

mærkningerne til § 72 (Lov nr. 494 af 9. juni 2004) om regulering af forsyningspligtprisen og som 

yderligere beskrevet i Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 

 

1.31 Parent målepunkt 

Et målepunkt med et eller flere child målepunkter tilknyttet. Der er ingen grænser for antal af child 

målepunkter, der kan tilknyttes til et parent målepunkt. Parent målepunkt bestemmer tilknytning til 

kunde og elleverandør. 

 

1.32 Periodisering 

Tidsmæssig fordeling af aflæst forbrug ved hjælp af det fikserede residualforbrug. 

 

1.33 Produktion 

Anvendes synonymt med "elproduktion" eller "nettoproduktion" og defineres som bruttoproduktion ab 

generator minus egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion. 
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1.34 Refiksering 

Genberegning og arkivering af aggregeret afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af aggrege-

ringer over de gældende tidsserier, som er indsendt til DataHub ved tidspunktet for refiksering, som 

er nærmere beskrevet i denne Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 4. 

 

1.35 Residualforbrug 

Det totale forbrug for et netområde opgjort på timebasis minus forbruget hos de flex- og timeafregne-

de kunder i netområdet. 

 

1.36 Rullende aflæsning 

Netvirksomhedens aflæsning af skabelonafregnede forbrugsmålepunkter sker rullende, dvs. jævnt 

fordelt over året, idet de er opdelt i aflæsningsgrupper, der hver især aflæses fx én gang årligt. 

 

1.37 Samtidig aflæsning 

Netvirksomheden aflæser alle skabelonafregnede forbrugsmålepunkter samtidig, fx én gang årligt. 

 

1.38 Skabelonafregning 

Dækker afregning af alt forbrug i et netområde som ikke flex- eller timeafregnes. Forbruget er fordelt 

efter en skabelon for netområdet, jf. Forskrift H2: Skabelonafregning mv., og omfatter fx målepunkter 

der aflæses årligt af kunden, og målepunkter hvor timeværdier hjemtages uden at blive anvendt i 

balanceafregningen. 

 

1.39 Skæringsdato 

Dato og tidspunkt for den dag hvor et skift fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et pris-

element skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl. 00.00, den pågældende dato, jf. For-

skrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. 

 

1.40 Tarif 

En pris, angivet som en tarif, er en pris vedr. målepunktet som fastsættes pr. kWh. 

 

1.41 Tekniske målinger 

Målinger til brug for driftsovervågning og driftsanalyse som nærmere beskrevet i Energinet.dk's tekni-

ske forskrifter. 
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1.42 Tidsfrister 

Tidsfrister definerer det seneste eller tidligste tidspunkt for modtagelse af eksempelvis beskeder i Da-

taHub, jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. Tidsfrister er altid hele dage, 

med mindre andet er angivet. Tidsfristen regnes fra midnat på skæringsdatoen. 

 

Indtil/Senest 3 arbejdsdage før skæringsdato: 

 

   

 

 

 

 

Tidligst 3 arbejdsdage før skæringsdato: 

 

   

 

 

 

 

 

Senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato: 

 

 

 

 

 

 

1.43 Timeafregning 

Timeafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug over 100.000 kWh, hvor netvirksomheden 

løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafregningen. 

 

1.44 Transmissionsvirksomhed 

Transmissionsvirksomhed som defineret i Elforsyningsloven. 

 

1.45 Tredjepart 

Fysiske og juridiske personer der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men som ikke 

selv er aktør eller kunde. Fx er måleoperatører, mæglere og energirådgivere tredjeparter. 

 

1.46 Tællerstand 

Tællerstand vises på målepunktets elmåler og angiver det akkumulerede eller salderede forbrug eller 

produktion. 

 

1.47 Udvekslingspunkt 

Et fysisk punkt i elforsyningsnettet der definerer grænsen mellem to nabo-netvirksomheder. Et ud-

vekslingspunkt skal være fuldstændigt beskrevet af målepunkter med en opløsning i 15/60-værdier. 

 

Torsdag 

Skæringsdato 

Seneste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lør-

dag

 Fredag 
 

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Skæringsdato 

Seneste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lør-

dag

 Fredag 
 

Søndag Mandag 

1 dag 

Torsdag 

Skæringsdato 

Tidligste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lør-

dag

 Fredag 
 

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Anmeldelse 

mulig 

Anmeldelse er mulig  

÷ 

Anmeldelse er ikke mulig  
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1.48 15/60-måling 

Fjernaflæst måling på kvarters eller timebasis der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angives 

produktion/udveksling på kvarterbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis 

med undtagelse af produktion på nyere havvindmølleparker startende med Rødsand 2. 

 

1.49 15/60-værdi 

En måleværdi der er fremkommet ved 15/60 måling.  
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2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 

2.1 Forskriftens formål og anvendelsesområde  

Forskriften er jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i Systemansvarsbekendtgørelsen1 udarbejdet efter drøftelser 

med net- og transmissionsvirksomheder og elleverandører og har været i ekstern høring inden anmel-

delse til Energitilsynet. 

  

Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked for hånd-

tering af måledata.  

 

Forskriften henvender sig primært til netvirksomhederne og angiver de forpligtelser og opgaver, der 

følger med måleansvaret til at foretage elmåling og indsende måledata til DataHub. Herudover beskri-

ver forskriften de rettigheder som aktørerne har omkring modtagelse af måledata og beregnede vær-

dier fra DataHub. 

 

Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven2. 

 

2.2 Hjemmel 

Forskriften er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og § 31, stk. 2 i Elforsy-

ningsloven og § 7, stk. 1, nr. 3-4 samt § 8, stk. 1, nr.1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 

 

2.3 Sanktioner 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af forskriften, jf. 2.1 

ovenfor.  

 

Såfremt en aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan Energinet.dk i henhold 

til Elforsyningsloven § 31, stk. 3 meddele påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energi-

net.dk træffe afgørelse om aktørens helt eller delvis udelukkelse fra at gøre brug af Energinet.dk's 

ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Konstaterer Energinet.dk tilsidesættelse af forpligtelser vedrørende 

netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, orienterer Energinet.dk klima- energi- og bygningsmini-

steren om forholdet.     

 

Såfremt aktørens forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i Elforsy-

ningsloven § 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som anført i 

Elforsyningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitil-

synet i henhold til Elforsyningsloven § 86, stk. 1.  

 

I kapitel 11 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversigter 

over de for aktørerne relevante forpligtelser og sanktioner. 

 

Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens regler ved 

manglende opfyldelse af en aktørs forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af aktørens forpligtelser 

tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette medføre øvrige sanktioner, som måtte 

følge af sådanne regler. 

 

 

1 BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. 
2 LBK. nr. 1329 af 25. november 2013 om lov om elforsyning med senere ændringer 
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2.4 Klage  

Klage over forskriften kan jf. § 7, stk. 3 og § 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes for 

Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.  

 

Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for 

Energitilsynet. 

 

Afgørelser truffet af Energinet.dk, der medfører afregistrering af en aktør, som bruger DataHub, kan 

desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elforsyningsloven 

§ 31, stk. 5.  

 

2.5 Ikrafttræden 

Nærværende forskrift træder i kraft 1. april 2016 og afløser Forskrift D1: Afregningsmåling, marts 

2013. 

 

Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for denne 

forskrift som anført på Energinet.dk's hjemmeside www.energinet.dk.  

 

Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens § 73 a, Bekendtgørelse om 

netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse 

af tariffer mv 3 § 1 samt Systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2.  

 

 

 

3
  BEK. nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder 

for fastsættelse af tariffer m.v. 
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3. Roller og pligter  

3.1 Indledning 

Der gælder følgende arbejdsdeling med hensyn til udveksling af måledata:     

 

1. Netvirksomheden fremsender måledata pr. målepunkt til opgørelse af produktion, udveksling og 

forbrug til DataHub jf. kapitel 3.2. Det gælder både afregningsmålinger og øvrige målinger, som 

ikke nødvendigvis indgår i balanceafregning, men kan indgå i engrosafregningen mellem netvirk-

somhed og elleverandør.  

2. DataHub kontrollerer data for overordnede fejl og beregner alle afledte værdier, fx summer, peri-

odiseret forbrug mv.   

3. Energinet.dk fremsender via DataHub data pr. målepunkt og afledte værdier til legitime modtage-

re af EDI-data. 

 

Dette gælder uanset tidsopløsningen i måledata. Tilladte tidsopløsninger fremgår af Forskrift I: Stam-

data. 

   

I det følgende beskrives overordnet de forskellige aktørers roller og pligter i relation til måledata. 

 

3.2 Netvirksomhed 

3.2.1 Måleansvarlig  

Netvirksomheden er måleansvarlig for alle målepunkter i sit netområde, der direkte eller indirekte 

indgår i afregningen med elleverandør, balanceansvarlig, netvirksomhed og/eller Energinet.dk.     

 

Det er derved netvirksomhedens pligt at: 

- Målinger bliver foretaget og hjemtaget, alternativt estimeret.  

- Kontrollere rigtigheden af målingerne. 

- Fremsende målinger pr. målepunkt til DataHub. 

- Kontrollere rigtigheden af måledata i DataHub. 

- Garantere fortrolighed og diskretion omkring måledata. 

 

Disse opgaver er mere detaljeret beskrevet i bilag 1: Netvirksomhed, netområder, måleansvar mv. 

 

3.2.2 Legitim modtager af måledata 

Netvirksomheder er legitime modtagere af måledata for udvekslingspunkter med nabo-

netvirksomheder, hvor nabo-netvirksomheden har måleansvaret (Se Tabel 1 nedenfor). 

Tabel 1. Legitime modtagere af måledata 

Data Modtager 

Data pr. udvekslingsmålepunkt:  

Målt net-flow  

Nabo-netvirksomhed 

Sum pr. netområde: 

Residualforbrug, fordelingskurve, an-

delstal pr. tarif og sumandelstal 

Netvirksomhed 

Sum produktion pr. netområde: Netvirksomhed 

Sum udveksling pr. netområde: Netvirksomhed 

Sum forbrug pr. Netområde Netvirksomhed 
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Sum pr. elleverandør pr. tarif pr. 

Netområde: 

Flex- og timeafregnet forbrug, fordelt 

forbrug, periodiseret forbrug 

Netvirksomhed 

 

3.3 Energinet.dk  

Energinet.dk er ansvarlig for at: 

 

1. Modtage måledata pr. målepunkt fra netvirksomhederne. Det gælder såvel afregningsmålinger 

som øvrige målinger, der ikke nødvendigvis indgår i balanceafregning, men som kan indgå i en-

grosafregningen mellem netvirksomhed og elleverandør. 

2. Beregne alle aggregerede og andre afledte måledata samt andelstal. 

3. Fremsende måledata pr. EDI til de elleverandører, balanceansvarlige og netvirksomheder, der er 

legitime modtagere, jf. kapitel 3.2, 3.4-3.5. Det samme gælder eventuelt øvrige parter, der efter 

lovgivningen er berettiget hertil. 

4. Gøre alle måledata tilgængelige på DataHubs markedsportal for alle legitime modtagere. 

5. Garantere fortrolighed og diskretion omkring data, herunder at overholde Forskrift G: Diskretions-

politik og procedurer om datasikkerhed. 

 

Til brug herfor anvender Energinet.dk DataHub.     

Energinet.dk anvender selv de aggregerede værdier til egen afregning, dvs.:  

- Afregning af net-, system- og PSO-tarif med elleverandører.  

- Balanceafregning med de balanceansvarlige.  

- Saldoafregning med elleverandørerne.  

- Afregning af pristillæg mv. med elproducenter. 

 

3.4 Elleverandører og balanceansvarlige   

Elleverandører og balanceansvarlige er legitime modtagere af de måledata for forbrug og produktion, 

som er angivet i nedenstående tabel 2 og 3. Med "legitime modtagere" menes her, hvem der har legi-

tim adgang til at se hvilke data i DataHub. Noget andet er, om de får dem tilsendt automatisk pr. EDI. 

Sidstnævnte vil fremgå af kapitel 4 og 5.   

 

Tabel 2. Legitime modtagere af måledata for forbrug  

Data Modtager 

Data pr. målepunkt:  

Målt forbrug, periodiseret forbrug, 

andelstal, forventet årsforbrug, tæl-

lerstand 

Elleverandør 

  

Sum pr. elleverandør pr. netområde: 

Målt time- og flexafregnet forbrug, 

andelstal, fordelt forbrug 

Elleverandør og balanceansvarlig  

Sum pr. elleverandør pr. netområde: 

Periodiseret forbrug  

Elleverandør 

Sum pr. balanceansvarlig pr. netom-

råde:  

Målt time- og flexafregnet forbrug, 

andelstal, fordelt forbrug  

Balanceansvarlig 
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Sum pr. netområde: 

Residualforbrug, fordelingskurve og 

andelstal    

Elleverandør og balanceansvarlig 

Sum pr. netområde pr. tarif: 

Andelstal, flex- og timeforbrug, fordelt 

forbrug, periodiseret forbrug 

Elleverandør 

 

Måledata for forbrug kan være estimeret, beregnet eller målt.  

 

For produktion gælder tilsvarende:  

 

Tabel 3. Legitime modtagere af måledata for produktion  

Data Modtager 

Pr. målepunkt:  

Målt produktion       

Elleverandør  

Sum pr. elleverandør pr. netområde: 

Målt produktion   

Elleverandør og balanceansvarlig  

Sum pr. balanceansvarlig pr. netom-

råde:  

Målt produktion  

Balanceansvarlig 

Sum pr. netområde pr. tarif: 

Målt produktion 

Elleverandør 

 

Måledata for produktion kan være estimeret eller målt. I forhold til nettoafregnede målepunkter kan 

måledata ligeledes være estimeret eller beregnet af netvirksomheden eller af DataHub.   

 

Herudover gælder, at:   

 

- disse aktører skal sikre fortrolighed/diskretion omkring måledata.  

- en aktør kan udpege en anden aktør, der indtræder som legitim modtager på aktørens vegne. Fx 

kan en elleverandør aftale med Energinet.dk, at alle tidsserier i stedet sendes til dennes balance-

ansvarlige. 

 

Sidstnævnte håndteres i givet fald via aktørstamdata, som det er aktørens ansvar at opdatere i Aktør-

stamdataregistret. 

     

3.5 Kunder og andre interessenter 

Kunder er legitime modtagere af måledata for egne målepunkter. De bliver ikke fremsendt pr. EDI, 

men kunderne kan se dem via kundeportalen på elleverandørens hjemmeside, og kan her aktivere 

download til regneark. 

 

Jf. Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv., kan kunden ligeledes via kundestyret dataadgang 

give 3. parter adgang til at indhente stam- og måledata om kunden via relevante dataudtræk fra Da-

tahub, ligesom kunden via kundestyret adgang i en tilbudsfase kan give elleverandøren adgang til et 

års historiske timedata. 

 

Offentlige myndigheder mv. kan på forespørgsel få tilsendt måledata i det omfang, det er fastsat i 

lovgivningen.  
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4. Daglig dataudveksling af 15/60-værdier  

I dette kapitel ses på den daglige udveksling af de flex- og timeafregnede måledata, der bruges i ba-

lance- og/eller i evt. engrosafregningen. Disse måledata er altid 15/60-værdier, og omtales i dette 

kapitel derfor blot som "måledata".  

 

Netvirksomheden kan i henhold til afregning af engrosydelser jf. Forskrift H3: Afregning af engros-

ydelser og afgiftsforhold, tilknytte øvrige målepunkter til forbrugs- og produktionsmålepunkter i en 

parent/child struktur. Child målepunkter (også betegnet øvrige målepunkter) vil ikke indgå i balance-

afregningen men indgå i engrosafregningen mellem netvirksomhed og elleverandøren på forbrugs- 

/produktionsmålepunktet. 

 

Et child målepunkt oprettes for at håndtere den situation, hvor engrosafregningen mellem netvirk-

somheden og elleverandøren ikke kan baseres direkte på de energimængder, der registreres på for-

brugs- eller produktionsmålepunktet. Herudover anvendes child målepunkter til at registrere måledata 

for nettoafregnede installationer (M1, M2 og M3). 

 

Dataudveksling for skabelonafregnede målepunkter beskrives separat i kapitel 5.   

 

4.1 Procedurer indtil 5. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsdøgnet 

4.1.1 Generelt for timeafregnede målepunkter 

Perioden frem til 5. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsdøgnet kan opdeles i to delperioder:  

 

1. "Indsamlingsperioden", 1.-3. arbejdsdag kl. 10.00: I denne periode hjemtager netvirksomheden 

15/60-værdier på samtlige timeafregnede målepunkter, der registrerer med en opløsning i 15/60-

værdier. Indsamlede timeværdier indsendes alle ugens dage uden ugrundet ophold, og samtlige 

værdier skal foreligge ved periodens afslutning, om nødvendigt i form af estimater. Af samme 

grund accepteres kun manglende værdier indtil periodens afslutning. 

 

2. "Kontrolperioden", 3. arbejdsdag kl. 10.00 til 5. arbejdsdag kl. 21.00: I denne periode tjekker de 

berørte aktører de fremsendte/modtagne data. Hvis kontrollen giver anledning til korrektioner, 

gentages i princippet de samme procedurer, som blev anvendt ved de oprindelige data.    

 

Netvirksomheden skal indsende måledata på samtlige child målepunkter (fysiske og virtuelle) tilknyt-

tet det enkelte timeafregnede målepunkt hurtigst muligt, dog senest jf. tidsfrister anført i pkt. 1. og 2. 

 

4.1.2 Generelt for flexafregnede målepunkter 

Måledata fra flexafregnede målepunkter skal indsendes til DataHub jf. følgende procedure: 

 

- 1.-5. arbejdsdag kl. 21.00: I denne periode hjemtager netvirksomheden timeværdier på samtlige 

flexafregnede målepunkter. Indsamlede timeværdier indsendes alle ugens dage uden ugrundet 

ophold, og samtlige værdier skal foreligge ved periodens afslutning, om nødvendigt i form af esti-

mater. Maksimalt 5% af måledata må være estimerede værdier. 

 

DataHub vil på 5. arbejdsdag føre kontrol med den procentvise andel af estimerede måleværdier 

jf. bilag 7, Kvalitetsindeks (KPI’er). 

 

For flexafregnede målepunkter accepteres manglende værdier indtil 5. arbejdsdag efter driftsdøg-

net kl. 21.00. 
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Netvirksomheden skal indsende måledata på samtlige child målepunkter (fysiske og virtuelle), tilknyt-

tet det enkelte flexafregnede målepunkt hurtigst muligt jf. ovenstående tidsfrist.  

 

4.1.3 Procedurer hos netvirksomheden og elleverandøren 

Før fremsendelse til DataHub 

Netvirksomheden skal dagligt hjemtage måledata pr. målepunkt for produktion, flex- og timeafregnet 

forbrug og udveksling. Herudover skal evt. andre målinger af flow til og fra transmissionsnettet her-

under reaktive målinger også indsendes enkeltvis. Specifikke regler for måling af de forskellige typer 

fremgår af kapitel 6-9.    

 

Før fremsendelse til DataHub skal netvirksomheden kontrollere data og om nødvendigt erstatte mang-

lende og fejlagtige/utroværdige data med de bedst mulige estimater. Netvirksomheden skal således 

kontrollere data for: 

 

1. Manglende værdier (NULL).  

2. Fortegnsfejl, jf. kapitel 6.  

3. Sekvenser af nuller, hvor værdien ikke bør være konstant nul ud fra netvirksomhedens viden om 

målepunktet.   

4. Min./maks. kontrol, dvs. kontrol af, om den målte værdi ligger indenfor et nærmere defineret 

plausibelt interval.   

 

Det er maksimalt tilladt at bruge estimater i tre måneder for et enkelt målepunkt, før der skal indsen-

des målte timeværdier. 

 

Estimaterne fastsættes på en af følgende måder: 

 

1. Data fra kontrolmåler er obligatorisk, hvor kontrolmåler forefindes. 

2. Måledata på samme målepunkt for et tidligere driftsdøgn, som ligner det aktuelle, fx det foregå-

ende døgn eller samme døgn ugen før. 

3. Omskalering af måledata fra et andet målepunkt af samme type.   

4. Fordeling af samlet døgnmåling på 15/60-værdier ud fra erfaringstal, hvis døgnmåling foreligger. 

5. Skøn på basis af konkret viden om pågældende målepunkt, fx havari.  

 

Den estimerede værdi skal i alle tilfælde være sandsynlig ud fra netvirksomhedens konkrete viden. 

Den må fx kun sættes til 0, hvis det er en sandsynlig værdi i lyset af netvirksomhedens konkrete vi-

den. 

  

Netvirksomheden skal ved fremsendelse af måledata pr. målepunkt til DataHub angive i statuskoden, 

om værdien er målt, estimeret eller mangler (NULL). Den sidste mulighed (mangler) må kun anvendes 

til 3. arbejdsdag kl. 10.00 for timeafregnede målepunkter, og til 5 arbejdsdag kl. 21.00 for flexafreg-

nede målepunkter.  

 

Hvis måledata korrigeres efter tidsfristerne, skal også de nye data kontrolleres som beskrevet oven-

for.  
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Efter fremsendelse til DataHub 

For flex- og timeafregnede målepunkter skal både elleverandøren og netvirksomheden inden fiksering 

gennemføre kontrol af de allerede fremsendte 15/60-værdier pr. målepunkt og af aggregerede sum-

mer. Det kan på den baggrund være nødvendigt at korrigere de allerede fremsendte data.  

    

Kontrol af de allerede fremsendte måledata indebærer: 

1. Elleverandøren er ansvarlig for at tjekke data pr. målepunkt samt konsistens mellem data pr. 

målepunkt og sum pr. elleverandør. 

2. Balanceansvarlig er ansvarlig for at tjekke konsistens mellem sum pr. elleverandør og sum pr. 

balanceansvarlig.  

3. Netvirksomheden er ansvarlig for at gennemgå de til DataHub fremsendte værdier pr. målepunkt, 

herunder tjekke, om der ved en fejl fortsat er manglende værdier, samt at tjekke konsistens mel-

lem data pr. målepunkt og summer pr. netområde.  

4. Energinet.dk gennemgår de modtagne og fremsendte tidsserier med henblik på validering og kon-

trol jf. 4.1.5, herunder kontrolleres det fx, om statuskoderne er angivet korrekt, om måledata 

overholder fortegnskonvention, om de summerede og beregnede værdier, fx residualforbrug, er 

konsistente og overholder fortegnskonvention mv. 

4.1.4 Procedurer ved fejl og ikke forventede afvigelser   

Elleverandør 

Finder elleverandøren fejl og/eller værdier, der afviger fra det forventede i måledata pr. målepunkt, 

skal elleverandøren kontakte netvirksomheden. Det kan ske enten direkte ved hjælp af de kontaktop-

lysninger, der er angivet i aktørstamdataregistret, eller - hvis elleverandøren ikke ønsker at give sig til 

kende overfor netvirksomheden - ved at rette forespørgslen til DataHub ved hjælp af en webformular, 

som DataHub videreformidler til netvirksomheden.    

 

Ved inkonsistens mellem måledata pr. målepunkt og sum pr. elleverandør, skal elleverandøren kon-

takte Energinet.dk. 

 

Balanceansvarlig  

Finder balanceansvarlig inkonsistens mellem summer pr. elleverandør og balanceansvarlig, skal den 

balanceansvarlige kontakte Energinet.dk. 

 

Netvirksomhed  

Finder netvirksomheden fejl i de fremsendte måledata pr. målepunkt, fremsender netvirksomheden 

korrigerede data til DataHub. Ved inkonsistens mellem måledata pr. målepunkt og sum pr. netområ-

de, skal netvirksomheden kontakte Energinet.dk. 

 

Ved fremsendelse af måledata til DataHub gælder, at det ikke er tilladt at fremsende korrigerede tids-

serier sammen med ikke-korrigerede tidsserier. Som en undtagelse kan man dog i tidsrummet fra 3. 

arbejdsdag efter driftsdøgnet kl. 10.00 til fikseringen (5. arbejdsdag kl. 21.00) fremsende samtlige 

tidsserier, hvis en netvirksomheds første fremsendelse af tidsserier har været ufuldkommen. Dette 

sker typisk i forbindelse med af nedbrud i it-systemer. 

 
 

Bilag 3 Side 91 af 323.



 

 

Dok. 15-08075-1   Side 21 af 71 

 

4.1.5 Procedurer hos Energinet.dk (DataHub) 

Kontrol 

Efter modtagelse kontrollerer DataHub de modtagne data for:  

 

1. Manglende værdier (NULL), der som nævnt kun er tilladt for timeafregnede målepunkter indtil 3. 

arbejdsdag efter driftsdøgnet kl. 10.00 og for flexafregnede målepunkter indtil 5. arbejdsdag efter 

driftsdøgnet kl. 21.00. 

2. Fortegnsfejl: Måledata pr. målepunkt må ikke være negativ, jf. kapitel 6.  

3. Min./maks. kontrol: Data skal ligge indenfor et plausibelt interval.  

 

I min./maks. kontrollen anvendes de grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel 4.  

  

Tabel 4. Grænseværdier i min./maks. kontrol 

 Min. Maks. 

Flexafregnet forbrug 0 1 MWh/h 

Timeafregnet forbrug 0 100 MWh/h 

Produktion  0 1000 MWh/h 

Udveksling  0 1000 MWh/h 

 

Konstateres fejl og mangler ved denne kontrol, anvendes følgende procedure: 

 

1. DataHub sender en negativ kvittering til netvirksomheden med angivelse af fejlen. 

2. Netvirksomheden fremsender derpå de manglende eller korrigerede data snarest muligt, medmin-

dre punkt 3 er aktuelt.     

3. Punkt 2 fraviges, hvis DataHub meddeler netvirksomheden, at der er fundet fejl i DataHub, og at 

de allerede modtagne data derfor genindlæses.   

 

Såfremt der mangler værdier efter gældende tidsfrister, sender DataHub rykker til netvirksomheden 

som beskrevet i bilag 4.   

 

DataHub laver statistik på disse situationer.  

 

Korrigeret værdi 

DataHub kontrollerer, om de modtagne værdier pr. målepunkt er en korrektion af en tidligere modta-

get værdi. I så fald gøres følgende:    

  

1. Den modtagne værdi gemmes i DataHub inklusiv statuskoden for om det er en målt, estimeret 

eller manglende værdi. Desuden registreres i DataHub, om der er tale om en korrigeret værdi. 

2. Den korrigerede værdi pr. målepunkt inklusiv statuskoden for korrigeret værdi videresendes til 

elleverandøren indenfor 1 time. Netvirksomhedens statuskode fremsendes derimod ikke (overskri-

ves).  

3. Elleverandøren kan om nødvendigt se den oprindelige, overskrevne statuskode ved opslag i Data-

Hub.   

 

For aggregerede og andre beregnede værdier anvendes samme procedure med hensyn til statusko-

den, men dog først efter fiksering, jf. kapitel 4.4.3. 
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Aggregering 

DataHub beregner dagligt frem til 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet følgende summer:  

 

1. Samlet produktion, flexafregnet forbrug og timeafregnet forbrug pr. elleverandør pr. netområde. 

2. Residualforbrug pr. netområde. 

3. Samlet produktion og flexafregnet forbrug og timeafregnet forbrug pr. balanceansvarlig pr. net-

område. 

4. Samlet flexafregnet forbrug og timeafregnet forbrug pr. netområde. 

5. Samlet produktion pr. netområde. 

6. Samlet udveksling pr. netområde. 

7. Samlet forbrug pr. netområde. 

 

Summerne beregnes på grundlag af de data pr. målepunkt, der er modtaget af DataHub senest kl. 

21.00 den pågældende dag, og som efterfølgende har passeret DataHubs kontrol.  

 

DataHub angiver en statuskode for disse summer og andre beregnede værdier. En beregnet værdi, 

der i de underliggende data pr. målepunkt indeholder blot én estimeret værdi, stemples således 

"estimeret". Det samme gælder manglende værdier.  

 

Finder Energinet.dk fejl i aggregeringerne, tager Energinet.dk kontakt til aktørerne med henblik på at 

rette fejlen. 

 

Fremsendelse til elleverandør mv. 

DataHub fremsender måledata for timeafregnede målepunkter til elleverandøren senest 1 time efter, 

de er modtaget af DataHub, medmindre de ikke opfylder DataHubs kontroller. Elleverandøren vil også 

modtage måledata på child målepunkter, som evt. er tilknyttet til forbrugs-/produktionsmålepunktet. 

For flexafregnede målepunkter fremsendes måledata hurtigst muligt efter modtagelse i DataHub, dog 

således at måledata modtaget inden kl. 21.00 i DataHub fremsendes til elleverandøren senest kl. 8.00 

den efterfølgende kalenderdag.  

 

Elleverandøren skal imidlertid være opmærksom på, at måledata på child målepunkter ikke nødven-

digvis fremsendes til elleverandøren på samme tid afhængig af netvirksomhedens fremsendelse til 

Datahub.  

 

DataHub skal desuden dagligt frem til 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet fremsende ovennævnte sum-

mer (jf. listen i kapitlet Aggregering) senest kl. 8.00 den efterfølgende kalenderdag til følgende mod-

tagere:    

 

- Elleverandører: Punkt 1-2 

- Balanceansvarlige: Punkt 1-3  

- Netvirksomheder: Punkt 2, 4, 5, 6 og 7.     

   

4.2 Fiksering 

For at fastlægge residualforbruget og dermed fordelingskurven fikserer DataHub sit datagrundlag for 

ét driftsdøgn ad gangen på 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet kl. 21.00. Fikseringen kan danne basis for 

en foreløbig opgørelse af balance- og engrosafregningen.  

I forbindelse med fiksering beregner DataHub en række værdier, der indgår i det fikserede datagrund-

lag:  
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- De summer, der er nævnt i 4.1.4 Aggregering for hhv. timeafregnede og flexafregnede måle-

punkter. 

- Fordelingskurven beregnes jf. forskrift H2. 

- Et skøn af de fordelte forbrug, dvs. residualforbruget fordelt på elleverandører og balanceansvar-

lige som nærmere omtalt i Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 

- Et skøn af engrosafregningsgrundlaget mellem netvirksomhed og elleverandør: Summerne for det 

samlede flex- og timeafregnede forbrug og produktion pr. tarif pr. elleverandør pr. netvirksomhed 

jf. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold.  

- Et skøn af det skabelonafregnede forbrug pr. tarif pr. elleverandør pr. netområde ved at beregne 

det fordelte forbrug ud fra den fikserede residual og andelstal på tarif.  

DataHub sender det fikserede grundlag til de respektive elleverandører, balanceansvarlige og netvirk-

somheder senest kl. 8.00 kalenderdagen efter 5. arbejdsdag.  

Energinet.dk kan træffe beslutning om udskydelse af fikseringen. Vilkårene herfor gennemgås i bilag 

6, hvor det også angives hvilken information, der gives af Energinet.dk, hvis udsendelsen af det fikse-

rede grundlag kan være forsinket. 

4.3 Procedurer mellem fiksering og refiksering  

4.3.1 Kontrol af måledata 

Kontrollen af de allerede fremsendte måledata indebærer følgende: 

 

1. Netvirksomheden er ansvarlig for at gennemgå de til DataHub fremsendte værdier pr. målepunkt, 

herunder kontrollere om der er estimerede måledata for flexafregnede målepunkter som ikke er 

korrekte. Eventuelle fejlagtige værdier skal erstattes med målte eller korrekt estimerede værdier 

senest ved udgangen af den anden måned efter driftsmåneden. 

2. DataHub gennemgår de modtagne og fremsendte måledata med henblik på validering og kontrol. 

Herunder kontrolleres det fx, om statuskoderne er angivet korrekt, om måledata overholder for-

tegnskonvention, om summerne for det flexafregnede forbrug er konsistente og overholder for-

tegnskonvention mv. 

4.3.2 Diverse procedurer 

Fremsendelse af aggregerede værdier mv. 

Mellem fiksering og refiksering fremsender DataHub ikke pr. automatik beregnede værdier til alle de 

relevante aktører. De kan derimod få fremsendt disse data på en af følgende måder: 

1. Ved at sende en EDI-meddelelse til DataHub, som automatisk fremsender de data, der er specifi-

ceret i EDI-meddelelsen. 

2. Ved at gå ind på DataHubs markedsportal og herfra aktivere fremsendelsen. 

 

Korrektioner 

Modtager DataHub korrigerede måledata mellem fiksering og refiksering, indgår de i balance- og en-

grosafregningen. Der anvendes følgende procedure: 
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1. Hvis der er korrektioner, skal netvirksomheden fremsende de korrigerede data til DataHub (der 

må kun indsendes tidsserier, som indeholder korrektioner).  

2. Før videre fremsendelse angiver DataHub i statuskoden, at det er en korrigeret værdi for både 

data pr. målepunkt og for beregnede værdier.   

3. Aktøren har mulighed for at modtage korrektionsrapporter for ændrede måledata jf. bilag 4. 

 

4.4 Refiksering  

Forud for balance- og engrosafregning refikseres datagrundlaget, idet procedurerne i kapitel 4.3 gen-

tages. Refiksering laves hver måned for de 3 foregående måneder.  Refiksering gennemføres på føl-

gende måde: 

 

 5. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsmåneden refikseres driftsmåneden. (1. refiksering) 

 4. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsmåneden refikseres måneden før driftsmåneden. (2. refik-

sering) 

 3. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsmåneden refikseres måneden, der ligger to måneder før 

driftsmåneden. (Endelig refiksering) 

 

Datagrundlaget for januar vil således blive refikseret på følgende tidspunkter: 

 1. refiksering sker 5. arbejdsdag i februar 

 2. refiksering sker 4. arbejdsdag i marts 

 Endelig refiksering sker 3. arbejdsdag i april 

 

Det refikserede datagrundlag, udsendes til relevante parter efter samme regler, som gælder for ud-

sendelse af det fikserede datagrundlag, jf. kapitel 4.3. 

Udsendelsen af det refikserede datagrundlag sker senest kl. 8.00 kalenderdagen efter den gennemfør-

te refiksering.  

 

4.5 Efter refiksering 

Fremsendelse af aggregerede værdier mv. 

Proceduren er den samme som i kapitel 4.4.2. 

 

Korrektioner   

Korrigeres måledata efter den endelige refiksering, indgår de ikke i balanceafregningen, men derimod 

i den efterfølgende korrektion mellem elleverandører, hvilket er nærmere beskrevet i kapitel 10.  

 

Proceduren med hensyn til fremsendelse af korrigerede data er den samme som omtalt i kapitel 4.4.2. 

Dog med den undtagelse at det alene er de involverede elleverandører, der modtager de korrigerede 

data.  

  

DataHub vil herudover som minimum gennemføre en korrektionsafregning 3 år efter driftsmåneden.      
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5. Udveksling af måledata for skabelonafregnede målepunkter 

5.1 Måledata for skabelonkunder (forbrug)  

5.1.1 Procedurer hos netvirksomhed  

Før fremsendelse til DataHub  

Før fremsendelse til DataHub skal netvirksomheden udføre en kvalitetskontrol, der omfatter følgende 

elementer, jf. kapitel 4.1.3:  

 

1. Manglende aflæsning  

2. Fortegnsfejl  

3. Min./maks. kontrol  

 

Det skal tjekkes, at alle målepunkter er aflæst/estimeret som angivet i stamdata pr. målepunkt. Det 

gælder også målepunkter, der har været afbrudt i hele aflæsningsperioden, og hvor forbruget derfor 

typisk skal angives til 0. 

 

Ved min./maks. kontrol for årsaflæste kunder anvendes som udgangspunkt de intervaller for plausi-

belt forbrug, der fremgår af tabel 5. Netvirksomheden kan vælge at anvende andre intervaller.  

 

Tabel 5. Plausibelt positivt min/maks. forbrug for årsaflæste kunder 

Seneste forbrug = 

x (kWh/år) 

Plausibelt positivt minimumsfor-

brug (kWh/år) som funktion af 

seneste forbrug (x)  

Plausibelt positivt maksimums-

forbrug (kWh/år) som funkti-

on af seneste forbrug (x) 

0 – 2000 x-1000  1,25x+1000 

2000 – 4000 0,7x – 400  1,4x + 700   

4000 – 10000 0,75x – 600  1,3x + 1100   

> 10000   0,8x – 1100  1,25x + 1600 

 

Hvis målingen overstiger den obligatoriske grænse for timemåling, som er gældende for netområdet, 

skal det altid kontrolleres, om der er tale om fejl, eller om det fx skyldes, at det seneste aflæste for-

brug blot er højere end normalt, eller om det er et virtuelt målepunkt for nettab med et forbrug over 

den aktuelle obligatoriske grænse osv. I stamdata for målepunktet skal netvirksomheden angive, om 

målepunktet må overstige den aktuelle obligatoriske grænse. 

 

Netvirksomheden skal reagere på fejlagtige/utroværdige aflæsninger ved at gennemføre en kontrolaf-

læsning. Kan netvirksomheden ikke opnå en kontrolaflæsning, skal den lave et estimat på basis af 

seneste validerede aflæsning, jf. kapitel 8. Det er maksimalt tilladt at bruge estimater i 1 år, før der 

gennemføres en aflæsning.  

 

Fremsendelse til DataHub 

Tidsfrist for fremsendelse af måledata pr. målepunkt for skabelonafregnede målepunkter er 35 kalen-

derdage fra nominel aflæsningsdag. Det gælder både ordinær aflæsning og aflæsning på grund af 

flytning, leverandørskift mv., jf. kapitel 8.  

 

Netvirksomheden skal indsende forbrugsopgørelse og tællerstand pr. forbrugsmålepunkt samt tæller-

stand på evt. øvrige fysiske målepunkter (child målepunkter) ved både ordinær aflæsning og aflæs-

ning på grund af flytning, leverandørskift mv. Tidsfristen for indsendelse er senest 35 kalenderdage 

fra nominel aflæsningsdag som for forbrugsmålepunktet.  
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Hvis målepunktet er fjernaflæst, skal der som minimum indsendes en forbrugsopgørelse og tæller-

stand 4 gange årligt samt ved aflæsning på grund af flytning, leverandørskift mv.4 Tællerstand skal 

kun indsendes for fysiske målepunkter. 

 

Uanset aflæsningsformen må der kun indsendes forbrugsopgørelse for skabelonafregnede 

målepunkter i årsbaseret nettoafregning én gang årligt ved ordinær årsopgørelse, og ved flytning og 

leverandørskift. 

 

Netvirksomheden skal indsende måledata (timedata) på samtlige child målepunkter (fysiske og virtu-

elle)), tilknyttet det enkelte skabelonafregnede målepunkt jf. tidsfristerne for flexafregnede målepunk-

ter jf. kapitel 4.1.2.  

 

Inden for tidsfristen på 35 kalenderdage skal kunden om nødvendigt rykkes for aflæsningen, så tids-

fristen kan overholdes. I alle tilfælde skal netvirksomheden altid estimere forbruget og tællerstanden, 

hvis det er nødvendigt for at overholde tidsfristen. 

 

Ved fremsendelse af måledata for skabelonafregnede målepunkter skal netvirksomheden - som for 

flex- og timeafregnede målepunkter - altid angive i statuskoden, om der er tale om en aflæst eller 

estimeret værdi, idet "mangler" er uaktuel.  

 

5.1.2 Procedurer hos DataHub 

Rykker  

Hvis DataHub ikke har modtaget data efter 21 kalenderdage, sendes en rykker til netvirksomheden 

efter reglerne i bilag 4.       

 

Kontrol  

Ved modtagelse af måledata kontrolleres det i DataHub om reglerne for fortegn, tidsstempling mv. er 

overholdt som angivet i kapitel 6-9.  

 

Konstateres der fejl og mangler ved denne kontrol, anvendes samme procedure som for 15/60-

værdier, jf. kapitel 4.1.4: 

1. DataHub sender en negativ kvittering til netvirksomheden med angivelse af fejlen. 

2. Netvirksomheden fremsender derpå de manglende eller korrigerede data snarest muligt medmin-

dre punkt 3 er aktuelt. 

3. Punkt 2 fraviges hvis DataHub meddeler netvirksomheden, at der er fundet fejl i DataHub, og at 

de allerede modtagne data derfor skal genindlæses.   

 

DataHub laver statistik på disse situationer.  

  

Umiddelbart før saldoafregning laves en yderligere kontrol, som nærmere omtalt i Forskrift H2: Ska-

belonafregning mv.  

 

 

 

 

 

4
 Jf. elforsyningsloven §72a, stk. 3, 2.pkt. 
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Fremsendelse til elleverandør  

DataHub fremsender måledata for skabelonafregnede målepunkter til elleverandøren senest 1 time 

efter at de er modtaget af DataHub, medmindre de afvises i DataHubs kontrol. Elleverandøren vil også 

modtage måledata på øvrige målepunkter, som er tilknyttet til forbrugsmålepunktet. 

 

Ved fremsendelsen bruges den statuskode, netvirksomheden har brugt ved fremsendelsen. 

 

Ved fremsendelse af korrigerede værdier fra DataHub markeres meddelelsen som en korrektionsmed-

delelse. 

 

5.1.3 Procedurer hos elleverandøren 

Finder elleverandøren fejl og/eller værdier, der afviger fra det forventede, er proceduren den samme 

som i kapitel 4.2.3. Det vil sige, at elleverandøren skal kontakte netvirksomheden direkte eller ano-

nymt via DataHub ved hjælp af en web-formular, som DataHub videreformidler til netvirksomheden. 

Samme princip gælder, hvis måledata er forsinket, og elleverandøren ønsker at rykke netvirksomhe-

den selv om dette også gøres af DataHub. 

 

5.1.4 Korrektion af måledata 

Ved fremsendelse af korrektioner for måledata anvendes følgende procedure: 

1. For korrektioner af forbrug for perioder, hvor start og slutdato for perioden ikke ændres, skal 

netvirksomheden fremsende korrigerede værdier til DataHub som en korrektionsmeddelelse. 

Elleverandøren vil herefter modtage det korrigerede forbrug fra DataHub. 

 

2. For korrektioner af aflæsningstidspunkter annullerer netvirksomheden alle tidligere fremsendte 

aflæsninger til og med den periode, hvor den nye aflæsning skal være gældende. Annullering 

foretages successivt startende med annullering af den yngste aflæsningsperiode. Når annulle-

ringen er gennemført, fremsender netvirksomheden de korrekte aflæsninger i korrekt række-

følge som normalt.  

 

Forud for modtagelsen af de nye aflæsninger vil elleverandøren først modtage annulleringerne 

af de gamle aflæsninger fra DataHub. Bemærk, at den anvendte metode kan medføre, at en i 

øvrigt korrekt aflæsning først annulleres og efterfølgende genfremsendes til elleverandøren 

uden reel ændring i hverken periode eller forbrug. 

 

Korrektioner for måledata kan generelt indsendes til DataHub i en periode på op til 3 år tilbage i tid jf. 

kapitel 10. 

 

5.2 Måledata for månedsaflæst produktion  

Måneds-aflæste målepunkter 

Netvirksomheden aflæser målepunktet senest 1. arbejdsdag efter månedsskift og fremsender målin-

gen til DataHub senest 3. arbejdsdag kl. 10.00 efter månedsskiftet som en EDI-månedstidsserie.  

VE-produktion fra blandingsfyrede anlæg 

Den separate månedstidsserie for VE-elproduktionen på blandingsfyrede anlæg fremsendes til Data-

Hub senest 5. arbejdsdag efter månedsskiftet kl. 10.00. 
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Indsendelse af nettoproduktion  

Nettoproduktion for alle produktionsanlæg, som er nettilsluttet efter 31. december 2003, skal altid 

måles, såfremt der skal afregnes reduceret PSO-tarif5. 

For nettoafregnede produktionsanlæg hvor nettoproduktionen (M1) alene skal bestemmes ift. op-

krævning af engrosydelser mellem netvirksomhed og elleverandør, og hvor der ikke eksisterer en fy-

sisk måler, skal netvirksomheden indsende estimerede måledata.   

 

 

5  For nettoafregnede produktionsanlæg, som er nettilsluttet før 31. december 2003, kan nettoproduktionen være beregnet efter 

en fast definerede formel. 
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6. Generelt om målepunkter & afregningsmålinger 

6.1 Målepunkter  

6.1.1 Generelt 

Et målepunkt er et fysisk eller defineret (beregnet eller virtuelt) punkt i nettet, hvor elektrisk energi 

måles, beregnes som funktion af målinger eller estimeres og klassificeres som forbrug, produktion 

eller udveksling. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elek-

trisk energi for en kunde, producent, elleverandør, balanceansvarlig eller netvirksomhed.  

Der kan udelukkende foretages leverandørskifte og flytninger på et forbrugs- eller produktionsmåle-

punkt. Er der tilknyttet child målepunkter til et forbrug eller produktionsmålepunkt, vil disse blive 

håndteret på baggrund af forbrug eller produktionsmålepunktets stamdata, og automatisk blive leve-

randørskiftet/flyttet sammen med forbrug- eller produktionsmålepunktet (parent). Måledata indsendt 

på et child målepunkt vil indgå i engrosafregningen overfor elleverandøren, som er tilknyttet forbrugs- 

eller produktionsmålepunktet (parent).  

 

For en almindelig mindre kunde med en enkelt fysisk måler er målepunktet identisk med den fysiske 

måler. For større kunder med flere fysiske målere defineres hver af disse målere i udgangspunktet 

som et målepunkt. Flere målere kan dog aggregeres til ét (beregnet eller virtuelt) målepunkt. 

 

Særlige tilfælde er virtuelle eller beregnede målepunkter, jf. nedenstående. 

 

6.1.2 Virtuelle målepunkter 

Virtuelle målepunkter er målepunkter, hvor den "aflæste værdi" beregnes af netvirksomheden som en 

funktion af den aflæste værdi på 2 eller flere fysiske målere eller estimeres ud fra viden om effekt og 

aktuelle driftstimer (målepunkter uden fysisk måler). Der kan ikke indsendes tællerstande til virtuelle 

målepunkter, der derfor heller ikke har tilknyttet en fysisk måler. 

 

Større kunders målepunkter, som angivet i DataHub og i netvirksomhedens systemer, er meget ofte 

virtuelle målepunkter, der fx er sammensat af 10 fysiske målere. Det samme gælder produktionsan-

læg.  

   

Nettab skal altid repræsenteres ved et virtuelt målepunkt. 

 

6.1.3 Beregnede målepunkter 

Beregnede målepunkter er målepunkter, hvor energimængden beregnes af DataHub og kan bruges 

som alternativ til virtuelle målepunkter. Beregnede målepunkter konstrueres ved hjælp af DataHubs 

beregningsmotor baseret på fysiske og virtuelle målepunkter. De er f.eks. nødvendige for nettoafreg-

nede egenproducenter ved f.eks. køb (forbrugsmålepunkt), salg (produktionsmålepunkt) samt egen-

produktion.  Der kan ikke indsendes energimængder eller tællerstande til beregnede målepunkter, der 

derfor heller ikke har tilknyttet en fysisk måler. 

 

6.1.4 Særligt for egenproducenter 

For nettoafregnede egenproducenter kan der defineres en række virtuelle/beregnede målepunkter for 

tilknytning af priselementer og tællerstande jf. notatet "Retningslinjer for nettoafregning af egenpro-

ducenter”. 
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6.2 Afregningsmålinger 

6.2.1 Generelt  

Afregningsmålinger skal være tidstro. Det er fx ikke tilladt at udjævne tidligere målefejl på senere 

registrerede 15/60-værdier. 

Det er tilladt at op- eller nedskalere de "rå" 15/60-værdier med en veldefineret fast proportional fak-

tor (som ikke varierer over tid) inden måleværdierne videredistribueres af hensyn til interne afreg-

ningsmellemværender mellem to netvirksomheder eller af hensyn til registrering af produktion på 

produktionsanlæg med forskudt afregningspunkt, jf. kapitel 7. Tilsvarende kan forekomme på for-

brugssiden efter aftale mellem kunde og netvirksomhed.   

15/60-værdier distribueres som kWh med op til tre decimaler. 

6.2.2 Fortegnskonvention  

Der gælder følgende fortegnskonvention:  

- Måledata pr. målepunkt er altid positivt, uanset hvilken type målepunkt måledata indsendes på. 

Udveksling pr. målepunkt er også altid positiv, idet retningen angives. Aggregeringer er normalt 

altid positive på nær ved sum af udvekslinger for et netområde, der angives med positivt fortegn 

ved "import" og med negativt fortegn ved "eksport". 

- Residualforbruget for et netområde kan være negativt ved udsendelse af aggregeringer 1-4 ar-

bejdsdage. 
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7. Afregningsmåling – produktion 

7.1 Generelt 

I dette kapitel beskrives måling af direkte tilsluttede og installationstilsluttede produktionsanlæg, her-

under almindeligt forbrug hhv. egetforbrug på disse anlæg, dvs.: 

- Hvilke måledata, der skal sendes til DataHub. 

- Hvordan de opgøres. 

- For hvilke anlæg der skal foretages måling med 15/60-værdier. 

 

I sondringen skelnes der imellem om der udover egetforbrug ved stilstand er almindeligt forbrug i 

installationen, som skal måles/opgøres separat af hensyn til betaling af diverse tariffer og/eller afgif-

ter. 

 

Installationstilsluttede anlæg kan være nettoafregnede, men behøver ikke være det. Regler for netto-

afregnede anlæg omtales kun overordnet, idet emnet er detaljeret beskrevet i notatet "Retningslinjer 

for nettoafregning af egenproducenter”. 

 

En række forhold vedr. centrale værker er belyst i bilag 5 til denne forskrift.    

 

7.1.1 Egetforbrug og almindeligt forbrug  

Nettoproduktionen (M1) defineres som generatorproduktionen (bruttoproduktionen af el) minus det 

nødvendige egetforbrug af el til el- og kraftvarmeproduktion. 

Egetforbrug er det forbrug, der er nødvendigt for at holde produktionsanlægget producerende eller 

driftsklart. Til egetforbrug henregnes: 

- Forbrug til miljøanlæg på værket. 

- Forbrug til værksteder, folke- og administrationsbygninger, der er brug for til det nødvendige 

daglige driftspersonale. 

- Forbrug til kulplads, pramme og opvarmning af olieledninger. 

- Forbrug til brændselshåndteringsanlæg. 

- Forbrug i hjælpedampkedler, herunder elkedler, hvor varmen ikke bruges til fjernvarme. 

- Ledningstab frem til målepunktet i nettet. 

 

Til egetforbruget henregnes ikke: 

- Forbrug til fjernvarmecirkulationspumper (med den funktion at pumpe varmen ud til varmefor-

brugerne). 

- Forbrug til opladepumper og varme-spidslastkedler. 

- Byggepladsstrøm. 

- Leverancer til funktionærboliger. 

- Leverancer til sideordnet virksomhed. 

 

Dette almindelige forbrug, som ikke kan henregnes til egetforbrug, skal bære sin andel af omkostnin-

gerne ved offentlige forpligtelser.  

Denne definition gælder for alle værker, men er i praksis mest relevant for de centrale værker. 

Der tages udgangspunkt i følgende målepunkter: 

M0 = forbrug = evt. almindeligt forbrug (M0') + evt. egetforbrug ved stilstand (M0''). 

M1 = nettoproduktion (>0). 
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M2 = levering til net.   

M3 = levering fra net.    

 

Ved større produktionsanlæg vil specielt M0 og M1 ofte være virtuelle/beregnede målepunkter set fra 

netvirksomhedens synspunkt.  

 

Med disse begreber forstås:  

1. Nettoproduktion er lig bruttoproduktion på generator minus egetforbrug. Nettoproduktion er aldrig 

negativ, idet eventuelt negative værdier (egetforbrug under stilstand) pr. definition er forbrug. 

Egetforbrug er det nødvendige forbrug til el- og kraftvarmeproduktion.  

2. Når værket står stille (nettoproduktion = 0), indgår egetforbrug i forbruget M0.  

3. Når værket producerer (nettoproduktion > 0), modregnes egetforbruget i stedet i produktionen. 

Forbruget omfatter da alene eventuelt almindeligt forbrug i fjernvarmepumper mv., som pr. defi-

nition ikke er egetforbrug. 

   

I det følgende anvendes produktion og nettoproduktion synonymt. Det samme gælder forbrug og al-

mindeligt forbrug.   

 

7.2 Direkte tilsluttede anlæg   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette kapitel 7.2 forudsættes direkte tilsluttede anlæg, der ikke er nettoafregnede. I det tilfælde skal 

alene sendes forbrug og produktion (M0 og M1) til DataHub. 

 

Ovennævnte gælder ikke nettoafregnede anlæg, som beskrevet i notatet "Retningslinjer for nettoaf-

regning af egenproducenter". 
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7.2.1 Opgørelse af produktion og forbrug  

For direkte tilsluttede anlæg skal netvirksomheden alene sende forbrug og produktion (M0 og M1) til 

DataHub. For disse anlæg omfatter forbruget alene egetforbrug under stilstand. Videre gælder:   

1. For simple anlæg (tegning 1), fx vindmøller, tages egetforbruget fra samme nettilslutning, som 

bruges til produktionen - her måles M0 og M1 direkte.  

 

2. For andre anlæg (tegning 2) tages egetforbruget ofte fra en separat nettilslutning - her beregnes 

M0 og M1, som virtuelle/beregnede målepunkter som angivet i tabel 7: 

 

Tabel 7.  Beregning af M0 og M1    

M0=  M1= 

-1*Min(M2-M3; 0) Max(M2-M3; 0) 

     

7.2.2 Krav til måling og fremsendelse til DataHub 

M0 skal fremsendes til DataHub som forbrugsmålepunkt, her gælder: 

- Ved simple anlæg (punkt 1 i kapitel 7.2.1) behøver M0 ikke være 15/60-målt, selv om M1 er 

det, jf. kapitel 8.  

- Ved andre anlæg (punkt 2 i kapitel 7.2.1) skal såvel M2 som M3 15/60-måles, så M0 og M1 

kan beregnes med 15/60-værdier. 

 

M1 skal altid 15/60-måles og fremsendes til DataHub for: 

 

1. Vindmøller og solceller over 50 kW.   

2. Øvrige anlæg over 25 kW. 

 

Ved fællesmålte vindmølleparker refererer ovenstående punkt 1 til den samlede installerede effekt i 

vindmølleparken. Tilsvarende refererer ovenstående punkt 2 til værkets samlede installerede effekt, 

hvis det består af flere anlæg. 

 

Hvis M1 ikke skal 15/60-måles, skal den i stedet aflæses månedligt og fremsendes til DataHub som 

beskrevet i kapitel 5.2. 

 

Herudover gælder en række generelle regler med hensyn til M1:     

- Et værk kan kun føde ind i ét netområde. Hvis anlægget er tilsluttet flere netområder, skal de 

nødvendige M2/M3 målepunkter også indgå som udvekslinger mellem netområderne, så M1 

kan beregnes korrekt for ét netområde.  

- Hvis der er flere produktionsanlæg på værket, der er indbyrdes forbundne via et internt elfor-

syningsnet, kan M1 pr. anlæg ofte ikke måles direkte. Fordelingen må om nødvendigt estime-

res efter aftale med Energinet.dk, fx fordeling ved måling af bruttoproduktion pr. anlæg.   

- Hvis anlægget fyres med flere brændsler, hvor den tilhørende elproduktion opnår forskellige 

pristillæg, skal netvirksomheden månedsvist indsende en tidsserie til DataHub, der angiver 

fordelingen af produktionen på de forskellige brændsler, jf. kapitel 5.2.      
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7.3 Installationstilsluttede anlæg 
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I dette kapitel 7.3 forudsættes installationstilsluttede anlæg, der ikke er nettoafregnede. I det tilfælde 

skal der som for direkte tilsluttede anlæg alene sendes forbrug og produktion (M0 og M1) til DataHub. 

Som det vil fremgå, skal forbruget dog i visse tilfælde opdeles i almindeligt forbrug (M0') og egetfor-

brug under stilstand (M0'').   

 

Ovennævnte gælder ikke nettoafregnede anlæg, som beskrevet i notatet "Retningslinjer for nettoaf-

regning af egenproducenter".  

 

7.3.1 Opgørelse af produktion og forbrug 

For installationstilsluttede anlæg skal netvirksomheden sørge for måling af de relevante målepunkter 

M0' eller M1, M2, M3, dvs. evt. almindeligt forbrug eller nettoproduktion samt levering til/fra net. De 

resulterende M0 (evt. opdelt i M0' og M0'') samt M1 vil ofte være virtuelle målepunkter, som fremsen-

des til DataHub. 

 

M1 kan som vist i ovenstående figur være målt direkte eller beregnet ved brug af direkte måling af det 

almindelige forbrug, som det fx normalt gøres på store værker. Såfremt M1 beregnes således, kan det 

almindelige forbrug (M0') og egetforbrug under stilstand (M0'') fremsendes separat til DataHub. Her-

ved åbnes mulighed for, at der kan være forskellige elleverandører til de to typer forbrug.       

 

M1, M0, M0' og M0'' kan beregnes som angivet i tabel 8 i de to tilfælde. 

 

Tabel 8. Beregning af M0 og M1  

"3. måling”: M0''=  M0= M1= 

M1  - M1+M3-M2 M1 

M0'  -1*Min(M2-M3+M0'; 0) M0'+M0'' Max(M2-M3+M0'; 0) 

 

Med andre ord, hvis det almindelige forbrug (M0') er målt kan egetforbruget under stilstand M0'' og 

produktionen M1 beregnes ved at opstille en formel for produktion inklusiv egetforbrug, og dernæst 

fordele denne efter fortegn, kan M0 beregnes evt. opdelt i de to typer forbrug. 

 

7.3.2 Krav til måling og fremsendelse til DataHub 

M1 og M0 (evt. opdelt i M0' og M0'') skal altid fremsendes til DataHub som 15/60-værdi for: 

1. Vindmøller og solceller over 50 kW. 

2. Øvrige anlæg over 25 kW. 
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Punkt 1 refererer til den samlede installerede effekt i vindmølleparken, hvis flere vindmøller er fæl-

lesmålt, og punkt 2 refererer til værkets samlede installerede effekt, hvis det består af flere anlæg. 

 

Hvis M1-M3 ikke 15/60-måles, skal M1 aflæses månedligt og fremsendes til DataHub. Det resulteren-

de forbrug M0 håndteres som et skabelonafregnet virtuelt målepunkt. For installationstilsluttede min-

dre anlæg gælder dog nogle undtagelser, hvis de er nettoafregnede. Disse undtagelser, der både ved-

rører M1 og M2, er omtalt i notatet "Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter". 

  

Herudover gælder de samme generelle regler med hensyn til anlæg tilsluttet flere netområder mv. 

som omtalt i kapitel 7.2.2. 

 

Hvis M0' måles og anvendes til beregning af M0 og M1, skal M0', M2 og M3 altid 15/60-måles.       

 

7.4 Resume af krav 

For direkte tilsluttede anlæg uden nettoafregning skal netvirksomheden sende nettoproduktion og 

forbrug, dvs. M1 og M0 til DataHub. 

På installationstilsluttede anlæg uden nettoafregning skal netvirksomheden ligeledes sende nettopro-

duktion M1 og forbrug M0 til DataHub. 

Egetforbrug under stilstand skal håndteres som almindeligt forbrug. Nettoproduktionen må således 

aldrig være negativ. 

Hvis egetforbrug måles separat skal det ske med samme tidsopløsning som målingen af M1.  

Alt almindeligt forbrug på værket, der er tilsluttet direkte til den lokale netvirksomheds net uden for-

bindelse med værkets interne net, medregnes ikke som forbrug på værket. 

Hvis M1 og M0 beregnes ved måling af almindeligt forbrug (M0') skal både denne og øvrige målinger 

ske med opløsning i 15/60-værdier. 

Herudover gælder: 

- Fællesmåling af produktionsanlæg kan kun ske, hvis de hører under samme værk og afregnes 

efter ens regler, og der ikke er krav om separat måling af tilskudsmæssige årsager. 

- Fællesmåling af vindmøller kan kun ske, hvis de enkelte vindmøller afregnes efter ens regler. 

- Vindmøller, der er nettilsluttet efter den 20. maj 2003, skal måles separat, og kan derfor ikke 

indgå i vindmølleparker, jf. bekendtgørelse nr. 1063 af 7. september 2010. 

- Vindmøller > 50 kW skal 15/60-måles. For øvrige anlæg er grænsen 25 kW.  

- Grænserne refererer til den samlede installerede effekt i vindmølleparken, hvis flere vindmøller 

er fællesmålt, og til værkets samlede installerede effekt, hvis værket består af flere anlæg. 
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7.5 Estimering af produktion ved balanceafregning mv. 

For produktionsanlæg, der ikke 15/60-måles, men aflæses månedsvist jf. afsnit 5.2, anvender Energi-

net.dk estimerede værdier ved den første fiksering af foreløbigt grundlag for balance- og engrosafreg-

ning. Estimaterne genberegnes forud for refiksering ved hjælp af de månedsvise aflæsninger, der nu 

foreligger. 

Estimaterne laves ved hjælp af en døgnenergiprofil, som beregnes ud fra en repræsentativ gruppe af 

anlæg med onlinemåling. Profilen skaleres, så den svarer til et produktionsanlæg med en installeret 

effekt på 1 kW. Der beregnes en profil for vindmøller, en profil for solceller og en anden profil for øvri-

ge elproducerende anlæg i hvert af de to prisområder DK1 og DK2. Det enkelte produktionsanlægs 

estimerede 15/60-værdi findes således ved: 

Estimat i Vestdanmark = ((produktionsanlæggets installerede effekt)/4) * (profilens kvartersværdi) 

Estimat i Østdanmark = ((produktionsanlæggets installerede effekt)) * (profilens timeværdi) 

De genberegnede estimater fremkommer ved at skalere estimaterne, når månedsaflæsningerne fore-

ligger, så den totale aflæste energi for måneden stemmer overens med summen af 15/60-værdierne i 

det genberegnede estimat.   

De estimerede 15/60-værdier for de berørte målepunkter fremsendes til netvirksomhederne via Data-

Hub dagen efter driftsdøgnet kl. 11.00, så de kan indarbejdes i netvirksomhedernes løbende forbrugs-

prognoser mv.  

De genberegnede 15/60-værdier beregnes efter fikseringen for den sidste dag i måneden og udsendes 

umiddelbart herefter. 
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8. Afregningsmåling – forbrug 

8.1 Timeafregnede målepunkter 

Målepunkter for forbrug skal altid 15/60-måles i følgende tilfælde: 

 

1. Ved forbrug i lokale netområder med et årsforbrug over den obligatoriske grænse, jf. Forskrift H2: 

Skabelonafregning mv. Her er timemåling dog altid tilstrækkeligt. 

2. Ved forbrug på flexafregnede målepunkter 

3. Ved forbrug hos nettoafregnede egenproducenter i gruppe 1-3, uanset forbrugets størrelse, jf. 

notatet "Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter". 

4. Ved separat måling af egetforbrug på elproduktionsanlæg, hvis produktionen 15/60-måles, jf. 

kapitel 7.4. 

5. Ved måling af almindeligt forbrug på elproduktionsanlæg, der bruges til beregning af M1 og M0, jf. 

kapitel 7.4. 

6. Ved forbrug, som aftages på spændingsniveauer højere end 0,4kV-nettet.  

 

8.2 Skabelonafregnede målepunkter 

8.2.1 Regler for aflæsning mv. 

Netvirksomheden skal sikre, at ordinær (”periodisk”) aflæsning foretages mindst en gang om året. 

Hvis det er et fjernaflæst målepunkt, som ikke er opfattet af årsbaseret nettoafregning, er der krav 

om aflæsning 4 gange årligt.  

1. En periodisk aflæsning kan dog erstattes af en aperiodisk aflæsning, hvis denne er tidsstemplet 

indenfor plus/minus 28 kalenderdage fra den nominelle aflæsningsdag for periodisk aflæsning.      

2. Derudover skal der foretages ekstra (”aperiodisk”) aflæsning ved leverandørskift, flytning, skift af 

afregningsform og ved skift af måler. 

3. Derudover kan der foretages aflæsninger med henblik på kontrol mv., når elleverandør og/eller 

kunde skønner det nødvendigt. Ved enhver kundeafregning skal alle aflæsninger, der er indsendt 

til DataHub, nyttiggøres. 

4. I de tilfælde, der er nævnt i pkt. 2, skal aflæsning foretages på skæringsdato. Er dette undtagel-

sesvis ikke muligt, skal aflæsningen korrigeres og tidsstemples til den pågældende skæringsdato 

kl. 00:00. Der skal således altid foreligge en målt eller estimeret aflæsning på skæringsdato.  

5. I alle andre tilfælde skal aflæsningen altid tidsstemples til den faktiske aflæsningsdag kl. 00.00. 

 

Det forbrug, som netvirksomheden fremsender til DataHub, må aldrig være negativt, jf. kapitel 6.2.2. 

 

8.2.2 Estimering af tidsmæssig fordeling  

Estimering af den tidsmæssige fordeling af fx års- eller månedsforbrug skal altid ske ved hjælp af for-

delingskurven. Ved eventuelle korrektioner af kundeafregning kan dette dog fraviges, hvis: 

1. Andet er nødvendigt af hensyn til myndighederne, fx Energitilsynet. 

2. Der foreligger konkret information om det pågældende målepunkt, som muliggør et bedre estimat, 

fx information om at målepunktet har været afbrudt i en del af den pågældende periode.  

 

Disse undtagelser har ingen betydning for afregningen mellem aktørerne.   

 

8.2.3 Negative forbrugsdata 

I nogle situationer kan elmåleren være aflæst/skønnet forkert, hvilket kan medføre, at den efterføl-

gende opgørelse umiddelbart bliver negativ. Problemet er illustreret i nedenstående eksempel. 
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I dette og lignende tilfælde må netvirksomheden, som beskrevet i kapitel 6.2.2, ikke sende det nega-

tive forbrug til DataHub. Netvirksomheden skal i stedet omperiodisere forbruget for hele perioden fra 

den 1. januar 2011-1. juli 2012 på i alt 9.000 kWh. 

 

Herefter skal netvirksomheden sende en korrigeret forbrugsopgørelse for perioden fra den 1. januar 

2011 til 1. januar 2012 samt en original forbrugsopgørelse (flytteopgørelse) for perioden 1. januar 

2012 til 1. juli 2012. 

 

Negative forbrugsdata kan også umiddelbart opstå, hvis måleren "løber baglæns" hos kunder, der 

anvender nettoafregning på årsbasis for VE-anlæg ≤ 6 kW. I dette tilfælde sættes forbruget lig 0, og 

produktion lig tilbageløbet, jf. notatet "Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter". På kun-

dens elregning angives alene de faktisk aflæste tællerstande. 

 

8.2.4 Timeaflæste skabelonafregnede målepunkter  

Netvirksomheden kan indsende tidsserier for timeaflæste skabelonafregnede målepunkter.  

 

Hvis netvirksomheden hjemtager timeværdier fra skabelonafregnede målepunkter, skal de indsendes 

til DataHub. 

 

Hvis timeværdierne sendes til DataHub'en, sker det i alle tilfælde på følgende vilkår: 

1. "Huller" i timeværdier accepteres; der er ikke krav om estimation ved ma nglende timeværdi-

er. 

2. Disse tidsserier kan ikke betragtes som afregningsvalide, og kan således ikke erstatte aflæs-

ninger jf. 8.2.1. 

 

 

Eksempel på negative forbrugsdata 

 

- Aflæsning pr. 1. januar 2011:  145.000 kWh, der er aflæst af kunden 

- "Aflæsning" pr. 1. januar 2012: 155.000 kWh, der er skønnet af netvirksomheden 

 

På baggrund af ovenstående aflæsninger sender netvirksomheden en opgørelse til kun-

dens elleverandør med et samlet forbrug på 10.000 kWh. 

 

På et senere tidspunkt modtager netvirksomheden en henvendelse fra kunden, som øn-

sker at fraflytte pr. 1. juli 2012. 

 

- Aflæsning pr. 1. juli 2012: 154.000 kWh, der er aflæst af kunden 

 

Netvirksomheden opgør umiddelbart flytteopgørelsen pr. 1. juli 2012 til -1.000 kWh. 
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8.3 Fremsendelse af tællerstande til DataHub  

Netvirksomhed 

For målepunkter med en fysisk måler, skal indsendes tællerstand jf. nedenstående. 

 

Netvirksomheden skal for flexafregnede målepunkter indsende tællerstande mindst én gang årligt dog 

højst én gang om måneden. Indsendelse af tællerstand for flexafregnede målepunkter skal desuden 

ske ifm. forbrugsopgørelse ved flytning, leverandørskift mv.  

 

For skabelonafregnede målepunkter skal der indsendes tællerstand ved forbrugsopgørelse. Indsendel-

sen af tællerstande følger tidsfristen for indsendelse af forbrugsopgørelse for skabelonafregnede må-

lepunkter. Netvirksomheden skal estimere forbruget og tællerstanden, hvis det er nødvendigt for at 

overholde tidsfristerne. 

 

For timeafregnede målepunkter kan netvirksomheden indsende tællerstande højst én gang om måne-

den. 

 

Ligeledes skal der indsendes tællerstand i følgende tilfælde: 

- Ved tilslutning af nyoprettet målepunkt i DataHub indsendes starttællerstand for måler. 

- Ved skift af måler indsendes sluttællerstand for den nedtagne måler samt starttællerstand på 

den nye måler. 

- Ved nedlæggelse af målepunkt (nedtagning/afmelding) indsendes tællestand for den nedtag-

ne/afmeldte måler. 

- Ved elleverandørens anmodning herom til brug for imødekommelse af en kundes anmodning om 

en udspecificeret regning i henhold til gældende bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders 

fakturering af omkostninger over for elforbrugere. 

 

Indsendelse af tællerstande kan ske på child målepunkter, og skal følge reglerne for den afregnings-

form der gælder for parent målepunktet.  

 

Elleverandør 

Såfremt kunden oplyser tællerstand til elleverandøren, fx ved forbrugsopgørelse, kan elleverandøren 

fremsende tællerstanden til netvirksomheden via DataHub. Netvirksomheden tager herefter stilling til 

om tællerstanden skal opdateres i DataHub. 
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9. Afregningsmåling – udveksling 

Mellem nabo-netvirksomheder skal der foreligge aftaler om, hvilken af parterne der har ansvaret for 

grænsemålingen i hvert enkelt udvekslingspunkt. 

 

Følgende udvekslingspunkter skal måles: 

 

1. Udveksling til og fra udlandet (i 400 kV-, 220 kV-, 150 kV-, 132 kV-, 60 kV- og 50 kV-knude-

punkter, der via samarbejdslinjer er forbundet med udlandet).  

2. Udvekslingen i 400/150 kV- og 400/132 kV-stationer, som hovedregel målt på 150 kV-/ 132 kV-

siden af transformerne6. 

3. Udvekslingen i 150/60 kV-, 150/10 kV-, 132/50 kV-, 132/30 kV- eller 132/10 kV-stationer, målt 

på lavspændingssiden af transformerne. 

4. Udveksling med omgivende net til og fra 60 kV- eller 50 kV-netområder, hvis separat 60/50 kV-

netvirksomhed betjener flere lokale netvirksomheder i en 60/50 kV-region7. 

5. Udveksling med omgivende net til og fra lokale netområder på 60 kV-, 50 kV-, 33 kV- og 10 kV-

niveau. 

Netvirksomheden indsender 15/60-værdier for hvert enkelt udvekslingsmålepunkt til DataHub. For 

tidsserier med udvekslingsmålinger skal angives Fra-Net og Til-Net. Der må kun angives positive vær-

dier. Et udvekslingspunkt i nettet skal om nødvendigt opdeles i 2 målepunkter, hvor Fra-Net og Til-Net 

er byttet. 

DataHub danner en samlet sum for udvekslinger for hvert enkelt netområde. 

Til afgørelse af, hvilken retning udvekslingen har mellem to netområder, gælder følgende regel:  

1. Til-Net er altid lig med det netområde, der får tilført (importerer) den målte energi. 

2. Fra-Net er altid lig med det netområde, der afgiver (eksporterer) den målte energi. 

 

9.1 Måling på samarbejdslinjer mellem lokale netområder 

Der skal 15/60-måles på enhver linje. Der kan dog dispenseres herfra hvis: 

1. Udvekslingen er mellem to lokale netområder, som tilhører en og samme 50/60 kV-region.  

2. De to nabo-netvirksomheder er enige om, at udvekslingen er økonomisk ubetydelig. 

 

Hvis udvekslingen på en samarbejdslinje efter dispensation ikke indgår i energiopgørelsen af udveks-

lingen for to nabo-netområder, opstilles alle Energinet.dk's opgørelser som om, forbindelsen ikke eksi-

sterer. Det gælder også ved afregning af offentlige forpligtelser, som relaterer til det opgjorte elfor-

brug. Nabo-netvirksomhedernes eventuelle egne udligninger, fx ud fra årsregistreringer, er Energi-

net.dk uvedkommende. 

 

6 Alle 400/132- eller 400/150 kV-transformerfelter er udstyret med energimålere af hensyn til overvågningen af den reaktive 

effektbalance (tg) i punktet. Måling af udvekslingen i 400/132- eller 400/150 kV-stationer er værdifuld i netanalyser, men har 

ingen afregningsmæssig betydning, idet 400 kV- og 132/150 kV-nettabet afregnes samlet (af Energinet.dk). 
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Kendte eksempler på samarbejdslinjer med betydelig udveksling: 

1. Som en del af netvirksomhedens geografiske netområde kan det historisk have været mest be-

kvemt at arbejde med en permanent forsyning alene via en opkobling på nabo-netvirksomhedens 

net. 

 

2. Et elproduktionsanlæg – fx en vindmølle – er opstillet i én netvirksomheds geografiske netområde, 

men klods op ad grænsen til en anden netvirksomhed. Vindmøllen føder ind på en ledning, som 

udelukkende (i så fald en generatorfødeledning) – eller i overvejende grad – betjener elprodukti-

onsanlægget. Den pågældende ledning krydser imidlertid grænsen mellem netvirksomhederne og 

føder direkte ind på nabo-netvirksomhedens net.  

 

Der er to mulige løsninger ved begge disse eksempler: 

Løsning A: Udveksling i samarbejdslinjen opgøres som en normal grænseoverskridende udveksling8.  

Løsning B: Netområdet omdefineres til lejligheden, så elproduktionsanlægget/"enklaven" og ledning 

som helhed opgøres af nabo-netvirksomheden og dermed på papiret ingen grænseoverskridende ud-

veksling. 

 

 

 

 

7 Hvad angår 50/60 kV-nettet, skal man være opmærksom på, at hvis der finder omstruktureringer sted med henblik på en 

opdeling på lokale netvirksomheder, opstår der samtidig et krav om etablering af nye målesteder for at opfylde kravene om 

målinger af kategori 5 i denne liste. 
8 Naturligvis samtidig med at elproduktionsanlægget i eksempel 2 måles som andre elproduktionsanlæg og opgøres under den 

netvirksomhed, netområdet tilhører. I eksempel 2 vil der være tilfælde, hvor begge tal (elproduktion og bidrag til net-flow) re-

gistreres ved hjælp af en og samme måler. 
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10.  Afregning af korrektioner efter refiksering  

10.1 Generelt  

Netvirksomheden kan indsende korrektioner for måledata pr. målepunkt til DataHub i en periode på 

op til 3 år tilbage i tid. Herefter lukkes DataHub for modtagelse af korrektioner, medmindre andet 

følger af lovgivningen.  

 

DataHub sender alle modtagne korrektioner pr. målepunkt til afregning til netvirksomheden. Netvirk-

somheden skal derfor ikke sende korrektioner til DataHub, hvis det følger af Energitilsynets praksis, at 

de pågældende korrektioner ikke skal afregnes.   

 

Beskrivelsen nedenfor vedrører korrektioner, som foretages i data de seneste 3 år, som sker ved 

hjælp af DataHub.  

 

Korrektioner ud over de seneste 3 år kan alene ske manuelt mellem kundens elleverandør og netvirk-

somhedens leverandør af nettab.  

  

10.2 Korrektion af flex- og timeafregnede måledata - Nettabskorrektion 

Korrektioner for måledata, der modtages af DataHub efter endelig refiksering, indgår ikke i balanceaf-

regningen. I stedet afregnes de efter følgende principper:     

1. Afregningen sker mellem berørte elleverandører, idet balanceafregningen er afsluttet. 

2. Det refikserede residualforbrug og de tilsvarende fordelte forbrug genberegnes derfor ikke, selv 

om de bagvedliggende timeværdier for udveksling, produktion, flex- og timeafregnet forbrug kor-

rigeres – saldoafregningen påvirkes således ikke.  

3. Alle korrektioner modregnes i nettabet hos elleverandøren af nettab, idet positive eller negative 

forskelle i måleværdier, som opstår efter en korrektion på målepunkter på flex- og timeafregnede 

målepunkter summes løbende og udgør det samlede korrigerede nettab efter refiksering – en net-

tabskorrektion. 

4. Nettabskorrektionen er 0 ved gennemført refiksering.  

5. Korrektionerne for de berørte elleverandører og nettabskorrektionen, eller eventuelt differensen til 

den seneste nettabskorrektion, afregnes med elspotprisen i det pågældende prisområde. 

 

Princippet for afregning af korrigerede måledata for flex- og timeafregnede måledata mod nettabet 

fremgår af tabel 10 i tre forskellige cases.  

 

Ved modsat fortegn på ændringen skifter fortegnet på konsekvensen også.  

 

Tabel 10. Princip for korrektion   

Type af ændring  Konsekvens  

1) "Import" fra nabonet reduceres –  

Det vil sige netområdeforbrug og 

dermed nettab reduceres. 

- Elleverandør af nettab kompenseres 

- Elleverandør(er) af nettab i omlig-

gende net skal betale   

2) Lokal produktion reduceres –  

Det vil sige netområdeforbrug og 

dermed nettab reduceres. 

- Elleverandør af nettab kompenseres  

- "Elleverandør" for lokal producent 
skal betale    
 samt eventuelt pristillæg m.v. 
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3) Flex- og timeafregnet forbrug redu-

ceres – det vil sige residualforbrug og 

dermed nettab øges. 

- Elleverandør af flexafregnet forbrug 
kompenseres 

- Elleverandør af timeafregnet forbrug 
kompenseres  
- Elleverandør af nettab skal betale 
 

 

Da alle korrektioner således udlignes mellem 2 elleverandører er der tale om en nul-sums omforde-

ling, som ikke omfattes af saldoafregningen.  

 

For elleverandør og balanceansvarlig under ét skal resultatet i kWh altid være det samme, som hvis 

man i stedet lavede en 2. korrektionsafregning, herunder genberegnede det refikserede residualfor-

brug og fordelte forbrug.  

 

Proceduren er således: 

1. Netvirksomheden sender korrigerede værdier til DataHub.  

2. DataHub identificerer de involverede elleverandører og videresender korrigerede måledata til dis-

se. 

3. Korrektionsafregning gennemføres i DataHub som minimum ved saldoafregning og 3 år efter 

driftsmåneden. Korrektionen sker så vidt muligt samtidigt for alle netvirksomheder med henblik på 

at maksimere den økonomiske udligning af elleverandørernes mellemværender.  

 

10.3 Korrektion i skabelondata efter saldoafregning  

Korrektionen i skabelondata efter saldoafregning sker ved genberegning af saldoafregningen, men i 

øvrigt efter samme principper som gælder for time- og flexafregnede målepunkter, jf. ovenfor. 

 

Den første genberegning for kalenderår x sker dog først primo år x+2, idet der ikke skelnes mellem 

netvirksomheder, der anvender rullende hhv. samtidig aflæsning. 

 

10.4 Korrektion af tariffer som følge af ændringer i forbruget 

Ved enhver korrektion af forbruget efter refiksering gennemføres en tilsvarende korrektion af afreg-

ningsgrundlaget på baggrund af netvirksomhedernes og Energinet.dk’s tariffer jf. Forskrift H3: Afreg-

ning af engrosydelser og afgiftsforhold. 
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11. Oversigter over forpligtelser og sanktioner 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende forskrift, 

jf. kapitel 2.1.  

Nedenstående er der indsat to skemaer, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktioneres, 

samt hvilken aktør reglen gælder for. 

 

Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, 

stk. 2 eller § 22, stk. 3 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for aktører med 

undtagelse af netvirksomheder 

Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af Elforsy-

ningslovens § 31, stk. 2, kan Energinet.dk i henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 3 meddele påbud. 

Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet.dk træffe afgørelse om helt eller delvis udeluk-

kelse fra at gøre brug af Energinet.dk's ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Energinet.dk’s sanktioner, 

rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger således på en forplig-

telse pålagt Energinet.dk ved lov for at sikre markedets funktion, herunder brugen af Energinet.dk’s 

ydelser.  

 

Vurderingen af om en virksomhed groft eller gentagende gange tilsidesætter sine forpligtelser skal i 

praksis håndteres ud fra en processuel tilgang: 

 

 Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den sy-

stemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den manglende 

overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte arbejdsdage med besked 

om at rette forholdet inden udløb af fristen.  

 

 Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev stilet til 

virksomhedens direktør indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage for korrektion af 

misligholdelsen/-erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en manglende overholdelse af fri-

sten vil medføre en grov tilsidesættelse af virksomhedens forpligtelser og medføre udelukkes 

af virksomheden fra benyttelse af Energinet.dk’s ydelser. 

 

Afgørelser efter Elforsyningslovens § 31, stk. 3 vil således blive baseret på den nævnte rykkerproce-

durer og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister.    

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for netvirksom-

heder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens § 31 stk. 2, der 

vedrører virksomhedens bevillingsmæssige aktiviteter, skal Energinet.dk jf. Elforsyningslovens § 31, 

stk. 3, 2. og 3. pkt. orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet.  

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 22, stk. 3 – gældende for netvirksom-

heder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22 stk. 3 vedrørende 

oplysninger om måling af elektricitet, kan dette medføre påbud som anført i Elforsyningsloven § 85 c, 

stk. 1 samt eventuelle daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitilsynet iht. Elforsyningslo-

vens § 86, stk. 1. Hvis Energinet.dk bliver opmærksom på / gjort opmærksom på tilsidesættelse af 

forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22, stk. 3, vil dette blive håndteret ud fra følgende formelle 

proces: 
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- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den sy-

stemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den manglende 

overholdelse af forpligtelsen/-erne. Endvidere oplyses det, at tilsidesættelsen indberettes til 

Energitilsynet til videre foranstaltninger. 

 

OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af 

forskrifterne 

Hvis Energinet.dk bliver opmærksom på / gjort opmærksom på andre tilsidesættelser af forpligtelser 

for aktørerne i relation til anvendelse af forskrifterne, vil disse blive indberettet til Energitilsynet eller 

Energistyrelsen, alt efter hvem der har kompetencen på området.  

Overtrædelserne ligger i disse tilfælde ikke inden for Energinet.dk’s hjemmel til sikring af markedets 

funktion, herunder anvendelsen af Energinet.dk’s ydelser. Energinet.dk har således ikke hjemmel til at 

sanktionere overtrædelserne, hvorfor Energinet.dk vil registrere disse og rapportere overtrædelserne 

til Energistyrelsen/Energitilsynet. Det vil dermed være op til Energistyrelsen/Energitilsynet at vurdere, 

om og i givet fald hvad der skal foretages yderligere i sagerne.   

 

Netvirksomhed forkortes NV, balanceansvarlig BA og Elleverandør EL. 
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OVERSIGT 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 eller § 22, stk. 3 

 

Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter 

reglen sig til 

Sanktionsbestem-

melse 

3.2 Måleansvarlig  

Netvirksomheden er måleansvarlig for alle målepunkter i sit netområde, der direkte eller indirekte 

indgår i afregningen med elleverandør, balanceansvarlig, netvirksomhed og/eller Energinet.dk.     

 

Det er derved netvirksomhedens pligt at: 

- Målinger bliver foretaget og hjemtaget, alternativt estimeret.  

- Kontrollere rigtigheden af målingerne. 

- Fremsende målinger pr. målepunkt til DataHub. 

- Kontrollere rigtigheden af måledata i DataHub. 

- Garantere fortrolighed og diskretion omkring måledata. 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

3.4 Herudover gælder, at:   

 

- disse aktører skal sikre fortrolighed/diskretion omkring måledata.  

EL 

BA 

Elforsyningsloven § 

31, stk. 3 jf. § 31, 

stk. 2 

4.1.1 Perioden frem til 5. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsdøgnet kan opdeles i to delperioder:  

 

1. "Indsamlingsperioden", 1.-3. arbejdsdag kl. 10.00: I denne periode hjemtager netvirksomhe-

den 15/60-værdier på samtlige timeafregnede målepunkter, der registrerer med en opløsning i 

15/60-værdier. Indsamlede timeværdier indsendes alle ugens dage uden ugrundet ophold, og 

samtlige værdier skal foreligge ved periodens afslutning, om nødvendigt i form af estimater. Af 

samme grund accepteres kun manglende værdier indtil periodens afslutning. 

 

2. "Kontrolperioden", 3.-5. arbejdsdag kl. 21.00: I denne periode tjekker de berørte aktører de 

fremsendte/modtagne data. Hvis kontrollen giver anledning til korrektioner, gentages i princip-

pet de samme procedurer, som blev anvendt ved de oprindelige data.    

 

Netvirksomheden skal indsende måledata på samtlige child målepunkter (fysiske og virtuelle) til-

knyttet det enkelte timeafregnede målepunkt hurtigst muligt, dog senest jf. tidsfrister anført i pkt. 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 
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1. og 2. 

4.1.2 Måledata fra flexafregnede målepunkter skal indsendes til DataHub jf. følgende procedure: 

 

- 1.-5. arbejdsdag kl. 21.00: I denne periode hjemtager netvirksomheden timeværdier på samt-

lige flexafregnede målepunkter. Indsamlede timeværdier indsendes alle ugens dage uden 

ugrundet ophold, og samtlige værdier skal foreligge ved periodens afslutning, om nødvendigt i 

form af estimater. Maksimalt 5% af måledata må være estimerede værdier. 

 

DataHub vil på 5. arbejdsdag føre kontrol med den procentvise andel af estimerede måleværdi-

er jf. bilag 7, Kvalitetsindeks (KPI’er). 

 

For flexafregnede målepunkter accepteres manglende værdier indtil 5. arbejdsdag efter drifts-

døgnet kl. 21.00. 

 

Netvirksomheden skal indsende måledata på samtlige child målepunkter (fysiske og virtuelle), til-

knyttet det enkelte flexafregnede målepunkt hurtigst muligt jf. ovenstående tidsfrist.  

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

4.1.3 Før fremsendelse til DataHub 

Netvirksomheden skal dagligt hjemtage måledata pr. målepunkt for produktion, flex- og timeafreg-

net forbrug og udveksling. Herudover skal evt. andre målinger af flow til og fra transmissionsnettet 

herunder reaktive målinger også indsendes enkeltvis. Specifikke regler for måling af de forskellige 

typer fremgår af kapitel 6-9.    

 

Før fremsendelse til DataHub skal netvirksomheden kontrollere data og om nødvendigt erstatte 

manglende og fejlagtige/utroværdige data med de bedst mulige estimater. Netvirksomheden skal 

således kontrollere data for: 

 

1. Manglende værdier (NULL).  

2. Fortegnsfejl, jf. kapitel 6.  

3. Sekvenser af nuller, hvor værdien ikke bør være konstant nul ud fra netvirksomhedens viden 

om målepunktet.   

4. Min./maks. kontrol, dvs. kontrol af, om den målte værdi ligger indenfor et nærmere defineret 

plausibelt interval.   

 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 
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Det er maksimalt tilladt at bruge estimater i tre måneder for et enkelt målepunkt, før der skal ind-

sendes målte timeværdier. 

4.1.3 Estimaterne fastsættes på en af følgende måder: 

 

1. Data fra kontrolmåler er obligatorisk, hvor kontrolmåler forefindes. 

2. Måledata på samme målepunkt for et tidligere driftsdøgn, som ligner det aktuelle, fx det fore-

gående døgn eller samme døgn ugen før. 

3. Omskalering af måledata fra et andet målepunkt af samme type.   

4. Fordeling af samlet døgnmåling på 15/60-værdier ud fra erfaringstal, hvis døgnmåling forelig-

ger. 

5. Skøn på basis af konkret viden om pågældende målepunkt, fx havari.  

 

Den estimerede værdi skal i alle tilfælde være sandsynlig ud fra netvirksomhedens konkrete viden. 

Den må fx kun sættes til 0, hvis det er en sandsynlig værdi i lyset af netvirksomhedens konkrete 

viden.  

 

Netvirksomheden skal ved fremsendelse af måledata pr. målepunkt til DataHub angive i statusko-

den, om værdien er målt, estimeret eller mangler (NULL). Den sidste mulighed (mangler) må kun 

anvendes til 3. arbejdsdag kl. 10.00 for timeafregnede målepunkter, og til 5 arbejdsdag kl. 21.00 

for flexafregnede målepunkter.  

 

Hvis måledata korrigeres efter tidsfristerne, skal også de nye data kontrolleres som beskrevet 

ovenfor.  

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

4.1.3 Netvirksomheden skal ved fremsendelse af måledata pr. målepunkt til DataHub angive i statusko-

den, om værdien er målt, estimeret eller mangler (NULL). Den sidste mulighed (mangler) må kun 

anvendes til 3. arbejdsdag kl. 10.00 for timeafregnede målepunkter, og til 5 arbejdsdag kl. 21.00 

for flexafregnede målepunkter.  

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

4.1.3 For flex- og timeafregnede målepunkter skal både elleverandøren og netvirksomheden inden fikse-

ring gennemføre kontrol af de allerede fremsendte 15/60-værdier pr. målepunkt og af aggregerede 

summer. Det kan på den baggrund være nødvendigt at korrigere de allerede fremsendte data.  

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

4.1.4 Finder elleverandøren fejl og/eller værdier, der afviger fra det forventede i måledata pr. målepunkt, 

skal elleverandøren kontakte netvirksomheden. Det kan ske enten direkte ved hjælp af de kontakt-

oplysninger, der er angivet i aktørstamdataregistret, eller - hvis elleverandøren ikke ønsker at give 

EL Elforsyningsloven § 

31, stk. 3 jf. § 31, 

stk. 2 
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sig til kende overfor netvirksomheden - ved at rette forespørgslen til DataHub ved hjælp af en 

webformular, som DataHub videreformidler til netvirksomheden.    

 

Ved inkonsistens mellem måledata pr. målepunkt og sum pr. elleverandør, skal elleverandøren 

kontakte Energinet.dk. 

4.1.4 Balanceansvarlig  

Finder balanceansvarlig inkonsistens mellem summer pr. elleverandør og balanceansvarlig, skal den 

balanceansvarlige kontakte Energinet.dk. 

BA Elforsyningsloven § 

31, stk. 3 jf. § 31, 

stk. 2 

4.1.4 Netvirksomhed  

Finder netvirksomheden fejl i de fremsendte måledata pr. målepunkt, fremsender netvirksomheden 

korrigerede data til DataHub.  

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

4.1.5 Konstateres fejl og mangler ved denne kontrol, anvendes følgende procedure: 

 

1. DataHub sender en negativ kvittering til netvirksomheden med angivelse af fejlen. 

2. Netvirksomheden fremsender derpå de manglende eller korrigerede data snarest muligt, med-

mindre punkt 3 er aktuelt.     

 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

4.3.1 Kontrol af måledata 

Kontrollen af de allerede fremsendte måledata indebærer følgende: 

 

1. Netvirksomheden er ansvarlig for at gennemgå de til DataHub fremsendte værdier pr. måle-

punkt, herunder kontrollere om måledata for flexafregnede målepunkter ligger inden for et 

plausibelt interval. Eventuelle fejlagtige værdier skal erstattes med målte eller estimerede vær-

dier senest ved udgangen af den anden måned efter driftsmåneden. 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

4.3.2 Korrektioner 

Modtager DataHub korrigerede måledata mellem fiksering og refiksering, indgår de i balance- og 

engrosafregningen. Der anvendes følgende procedure: 

  

1. Hvis der er korrektioner, skal netvirksomheden fremsende de korrigerede data til DataHub (der 

må kun indsendes tidsserier, som indeholder korrektioner).  

 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 
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5.1.1 Hvis målingen overstiger den obligatoriske grænse for timemåling, som er gældende for netområ-

det, skal det altid kontrolleres, om der er tale om fejl, eller om det fx skyldes, at det seneste aflæ-

ste forbrug blot er højere end normalt, eller om det er et virtuelt målepunkt for nettab med et for-

brug over den aktuelle obligatoriske grænse osv. I stamdata for målepunktet skal netvirksomheden 

angive, om målepunktet må overstige den aktuelle obligatoriske grænse. 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

5.1.1 Fremsendelse til DataHub 

Tidsfrist for fremsendelse af måledata pr. målepunkt for skabelonafregnede målepunkter er 35 ka-

lenderdage fra nominel aflæsningsdag. Det gælder både ordinær aflæsning og aflæsning på grund 

af flytning, leverandørskift mv., jf. kapitel 8.  

 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

5.1.1 Netvirksomheden skal indsende forbrugsopgørelse og tællerstand pr. forbrugsmålepunkt samt tæl-

lerstand på evt. øvrige fysiske målepunkter (child målepunkter) ved både ordinær aflæsning og 

aflæsning på grund af flytning, leverandørskift mv. Tidsfristen for indsendelse er senest 35 kalen-

derdage fra nominel aflæsningsdag som for forbrugsmålepunktet.  

 

Hvis målepunktet er fjernaflæst, skal der som minimum indsendes en forbrugsopgørelse og tæller-

stand 4 gange årligt samt ved aflæsning på grund af flytning, leverandørskift mv.9 Tællerstand skal 

kun indsendes for fysiske målepunkter. 

 

Uanset aflæsningsformen må der kun indsendes forbrugsopgørelse for skabelonafregnede 

målepunkter i årsbaseret nettoafregning én gang årligt ved ordinær årsopgørelse, og ved flytning 

og leverandørskift. 

 

Netvirksomheden skal indsende måledata (timedata) på samtlige child målepunkter (fysiske og 

virtuelle)), tilknyttet det enkelte skabelonafregnede målepunkt jf. tidsfristerne for flexafregnede 

målepunkter jf. kapitel 4.1.2.  

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

5.1.1 Ved fremsendelse af måledata for skabelonafregnede målepunkter skal netvirksomheden - som for 

flex- og timeafregnede målepunkter - altid angive i statuskoden, om der er tale om en aflæst eller 

estimeret værdi, idet "mangler" er uaktuel.  

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

5.1.2 Konstateres der fejl og mangler ved denne kontrol, anvendes samme procedure som for 15/60-

værdier, jf. kapitel 4.1.4: 

1. DataHub sender en negativ kvittering til netvirksomheden med angivelse af fejlen. 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 
 

9
 Jf. elforsyningsloven §72a, stk. 3, 2.pkt. 
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2. Netvirksomheden fremsender derpå de manglende eller korrigerede data snarest muligt med-

mindre punkt 3 er aktuelt. 

 

 

5.1.4 Korrektion af måledata 

Ved fremsendelse af korrektioner for måledata anvendes følgende procedure: 

1. For korrektioner af forbrug for perioder, hvor start og slutdato for perioden ikke ændres, 

skal netvirksomheden fremsende korrigerede værdier til DataHub som en korrektionsmed-

delelse. Elleverandøren vil herefter modtage det korrigerede forbrug fra DataHub. 

 

2. For korrektioner af aflæsningstidspunkter annullerer netvirksomheden alle tidligere frem-

sendte aflæsninger til og med den periode, hvor den nye aflæsning skal være gældende. 

Annullering foretages successivt startende med annullering af den yngste aflæsningsperio-

de. Når annulleringen er gennemført, fremsender netvirksomheden de korrekte aflæsninger 

i korrekt rækkefølge som normalt.  

 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

5.2 Måledata for månedsaflæst produktion  

Månedsaflæste målepunkter 

Netvirksomheden aflæser målepunktet senest 1. arbejdsdag efter månedsskift og fremsender må-

lingen til DataHub senest 3. arbejdsdag kl. 10.00 efter månedsskiftet som en EDI-månedstidsserie.  

VE-produktion fra blandingsfyrede anlæg 

Den separate månedstidsserie for VE-elproduktionen på blandingsfyrede anlæg fremsendes til Da-

taHub senest 5. arbejdsdag efter månedsskiftet kl. 10.00. 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

6.1.2 Nettab skal altid repræsenteres ved et virtuelt målepunkt. 

 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

6.2.1 Generelt  

Afregningsmålinger skal være tidstro. Det er fx ikke tilladt at udjævne tidligere målefejl på senere 

registrerede 15/60-værdier. 

Det er tilladt at op- eller nedskalere de "rå" 15/60-værdier med en veldefineret fast proportional 

faktor (som ikke varierer over tid) inden måleværdierne videredistribueres af hensyn til interne 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 
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afregningsmellemværender mellem to netvirksomheder eller af hensyn til registrering af produktion 

på produktionsanlæg med forskudt afregningspunkt, jf. kapitel 7. Tilsvarende kan forekomme på 

forbrugssiden efter aftale mellem kunde og netvirksomhed.   

6.2.2 Fortegnskonvention  

Der gælder følgende fortegnskonvention:  

- Måledata pr. målepunkt er altid positivt, uanset hvilken type målepunkt måledata indsendes 

på. Udveksling pr. målepunkt er også altid positiv, idet retningen angives. Aggregeringer er 

normalt altid positive på nær ved sum af udvekslinger for et netområde, der angives med posi-

tivt fortegn ved "import" og med negativt fortegn ved "eksport". 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

7.2.2 Herudover gælder en række generelle regler med hensyn til M1:     

- Et værk kan kun føde ind i ét netområde. Hvis anlægget er tilsluttet flere netområder, skal 

de nødvendige M2/M3 målepunkter også indgå som udvekslinger mellem netområderne, så 

M1 kan beregnes korrekt for ét netområde.  

- Hvis der er flere produktionsanlæg på værket, der er indbyrdes forbundne via et internt el-

forsyningsnet, kan M1 pr. anlæg ofte ikke måles direkte. Fordelingen må om nødvendigt 

estimeres efter aftale med Energinet.dk, fx fordeling ved måling af bruttoproduktion pr. an-

læg.   

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

7.5 For direkte tilsluttede anlæg uden nettoafregning skal netvirksomheden sende nettoproduktion og 

forbrug, dvs. M1 og M0 til DataHub. 

På installationstilsluttede anlæg uden nettoafregning skal netvirksomheden ligeledes sende netto-

produktion M1 og forbrug M0 til DataHub. 

Egetforbrug under stilstand skal håndteres som almindeligt forbrug. Nettoproduktionen må således 

aldrig være negativ. 

Hvis egetforbrug måles separat skal det ske med samme tidsopløsning som målingen af M1.  

(…) 

 

Hvis M1 og M0 beregnes ved måling af almindeligt forbrug (M0') skal både denne og øvrige målin-

ger ske med opløsning i 15/60-værdier. 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 
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Herudover gælder: 

 Fællesmåling af produktionsanlæg kan kun ske, hvis de hører under samme værk og afreg-

nes efter ens regler, og der ikke er krav om separat måling af tilskudsmæssige årsager. 

 Fællesmåling af vindmøller kan kun ske, hvis de enkelte vindmøller afregnes efter ens reg-

ler. 

 Vindmøller, der er nettilsluttet efter den 20. maj 2003, skal måles separat, og kan derfor 

ikke indgå i vindmølleparker, jf. bekendtgørelse nr. 1063 af 7. september 2010. 

 Vindmøller > 50 kW skal 15/60-måles. For øvrige anlæg er grænsen 25 kW.  

 Grænserne refererer til den samlede installerede effekt i vindmølleparken, hvis flere vind-

møller er fællesmålt, og til værkets samlede installerede effekt, hvis værket består af flere 

anlæg. 

 

8.1 Timeafregnede målepunkter 

Målepunkter for forbrug skal altid 15/60-måles i følgende tilfælde: 

 

1. Ved forbrug i lokale netområder med et årsforbrug over den obligatoriske grænse, jf. Forskrift 

H2: ”Skabelonafregning mv”. Her er timemåling dog altid tilstrækkeligt. 

2. Ved forbrug på flexafregnede målepunkter 

3. Ved forbrug hos nettoafregnede egenproducenter i gruppe 1-3, uanset forbrugets størrelse, jf. 

notatet "Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter". 

4. Ved separat måling af egetforbrug på elproduktionsanlæg, hvis produktionen 15/60-måles, jf. 

kapitel 7.4. 

5. Ved måling af almindeligt forbrug på elproduktionsanlæg, der bruges til beregning af M1 og M0, 

jf. kapitel 7.4. 

6. Ved forbrug, som aftages på spændingsniveauer højere end 0,4kV-nettet.  

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

8.2.1 Regler for aflæsning mv. 

Netvirksomheden skal sikre, at ordinær (”periodisk”) aflæsning  foretages mindst en gang om året. 

Hvis det er et fjernaflæst målepunkt, som ikke er opfattet af årsbaseret nettoafregning, er der krav 

om aflæsning 4 gange årligt. 

1. En periodisk aflæsning kan dog erstattes af en aperiodisk aflæsning, hvis denne er tidsstemplet 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 
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indenfor plus/minus 28 kalenderdage fra den nominelle aflæsningsdag for periodisk aflæsning.  

2. Derudover skal der foretages ekstra (”aperiodisk”) aflæsning ved leverandørskift, flytning, skift 

af afregningsform og ved skift af måler. 

(…) 

4. I de tilfælde, der er nævnt i pkt. 2, skal aflæsning foretages på skæringsdato. Er dette undta-

gelsesvis ikke muligt, skal aflæsningen korrigeres og tidsstemples til den pågældende skæ-

ringsdato kl. 00:00. Der skal således altid foreligge en målt eller estimeret aflæsning på skæ-

ringsdato.  

 

Det forbrug, som netvirksomheden fremsender til DataHub, må aldrig være negativt, jf. kapitel 6.2. 

8.3 Netvirksomhed 

For målepunkter med en fysisk måler, skal indsendes tællerstand jf. nedenstående. 

 

Netvirksomheden skal for flexafregnede målepunkter indsende tællerstande mindst én gang årligt 

dog højst én gang om måneden. Indsendelse af tællerstand for flexafregnede målepunkter skal 

desuden ske ifm. forbrugsopgørelse ved flytning, leverandørskift mv.  

 

For skabelonafregnede målepunkter skal der indsendes tællerstand ved forbrugsopgørelse. Indsen-

delsen af tællerstande følger tidsfristen for indsendelse af forbrugsopgørelse for skabelonafregnede 

målepunkter. Netvirksomheden skal estimere forbruget og tællerstanden, hvis det er nødvendigt 

for at overholde tidsfristerne. 

 

For timeafregnede målepunkter kan netvirksomheden indsende tællerstande højst én gang om må-

neden. 

 

Ligeledes skal der indsendes tællerstand i følgende tilfælde: 

- Ved tilslutning af nyoprettet målepunkt i DataHub indsendes starttællerstand for måler. 

- Ved skift af måler indsendes sluttællerstand for den nedtagne måler samt starttællerstand på 

den nye måler. 

- Ved nedlæggelse af målepunkt (nedtagning/afmelding) indsendes tællestand for den nedtag-

ne/afmeldte måler. 

- Ved elleverandørens anmodning herom til brug for imødekommelse af en kundes anmodning 

om en udspecificeret regning i henhold til bekendtgørelse Nr. 821 af 27. juni 2014 om elhan-

delsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere. 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 
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Indsendelse af tællerstande kan ske på child målepunkter, og skal følge reglerne for den afreg-

ningsform der gælder for parent målepunktet.  

9 Følgende udvekslingspunkter skal måles: 

 

1. Udveksling til og fra udlandet (i 400 kV-, 220 kV-, 150 kV-, 132 kV-, 60 kV- og 50 kV-knude-

punkter, der via samarbejdslinjer er forbundet med udlandet).  

2. Udvekslingen i 400/150 kV- og 400/132 kV-stationer, som hovedregel målt på 150 kV-/ 132 

kV-siden af transformerne10. 

3. Udvekslingen i 150/60 kV-, 150/10 kV-, 132/50 kV-, 132/30 kV- eller 132/10 kV-stationer, 

målt på lavspændingssiden af transformerne. 

4. Udveksling med omgivende net til og fra 60 kV- eller 50 kV-netområder, hvis separat 60/50 kV-

netvirksomhed betjener flere lokale netvirksomheder i en 60/50 kV-region11. 

5. Udveksling med omgivende net til og fra lokale netområder på 60 kV-, 50 kV-, 33 kV- og 10 

kV-niveau. 

Netvirksomheden indsender 15/60-værdier for hvert enkelt udvekslingsmålepunkt til DataHub. For 

tidsserier med udvekslingsmålinger skal angives Fra-Net og Til-Net. Der må kun angives positive 

værdier. Et udvekslingspunkt i nettet skal om nødvendigt opdeles i 2 målepunkter, hvor Fra-Net og 

Til-Net er byttet. 

 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

10.2.1 Proceduren er således: 

1. Netvirksomheden sender korrigerede værdier til DataHub.  

 

NV Elforsyningsloven § 

86, stk. 1 og § 85 c, 

stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

 
 

10 Alle 400/132- eller 400/150 kV-transformerfelter er udstyret med energimålere af hensyn til overvågningen af den reaktive effektbalance (tg) i punktet. Måling af udvekslingen i 

400/132- eller 400/150 kV-stationer er værdifuld i netanalyser, men har ingen afregningsmæssig betydning, idet 400 kV- og 132/150 kV-nettabet afregnes samlet (af Energinet.dk). 
11 Hvad angår 50/60 kV-nettet, skal man være opmærksom på, at hvis der finder omstruktureringer sted med henblik på en opdeling på lokale netvirksomheder, opstår der samtidig et 

krav om etablering af nye målesteder for at opfylde kravene om målinger af kategori 5 i denne liste. 
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OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskriften 

 

Kapitel  Sanktionerede regler Hvem retter 

reglen sig til 

4.1.3 Kontrol af måledata 

Kontrollen af de allerede fremsendte måledata indebærer: 

1. Elleverandøren er ansvarlig for at tjekke data pr. målepunkt samt konsistens mellem data pr. 

målepunkt og sum pr. elleverandør. 

2. Balanceansvarlig er ansvarlig for at tjekke konsistens mellem sum pr. elleverandør og sum pr. 

balanceansvarlig.  

3. Netvirksomheden er ansvarlig for at gennemgå de til DataHub fremsendte værdier pr. måle-

punkt, herunder tjekke, om der ved en fejl fortsat er manglende værdier, samt at tjekke konsi-

stens mellem data pr. målepunkt og summer pr. netområde.  

4. Energinet.dk gennemgår de modtagne og fremsendte tidsserier med henblik på validering og 

kontrol, herunder kontrolleres det fx, om statuskoderne er angivet korrekt, om måledata over-

holder fortegnskonvention, om de summerede og beregnede værdier, fx residualforbrug, er kon-

sistente og overholder fortegnskonvention mv. 

EL 

NV 

BA 

4.1.4 Finder elleverandøren fejl og/eller værdier, der afviger fra det forventede i måledata pr. målepunkt, 

skal elleverandøren kontakte netvirksomheden. Det kan ske enten direkte ved hjælp af de kontakt-

oplysninger, der er angivet i aktørstamdata, eller - hvis elleverandøren ikke ønsker at give sig til 

kende overfor netvirksomheden - ved at rette forespørgslen til DataHub ved hjælp af en web-

formular, som DataHub videreformidler til netvirksomheden.    

EL 

4.1.4 Ved fremsendelse af måledata til DataHub gælder, at det ikke er tilladt at fremsende korrigerede 

tidsserier sammen med ikke-korrigerede tidsserier. Som en undtagelse kan man dog i tidsrummet 

fra 3. arbejdsdag efter driftsdøgnet kl. 10.00 til fikseringen (5. arbejdsdag kl. 21.00) fremsende 

samtlige tidsserier, hvis en netvirksomheds første fremsendelse af tidsserier har været ufuldkom-

men. Dette sker typisk i forbindelse med af nedbrud i it-systemer. 

NV 
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5.1.1 Før fremsendelse til DataHub  

 Før fremsendelse til DataHub skal netvirksomheden udføre en kvalitetskontrol, der omfatter følgen-

de elementer, jf. kapitel 4.1.3:  

 

1. Manglende aflæsning  

2. Fortegnsfejl  

3. Min./maks. kontrol  

 

Det skal tjekkes, at alle målepunkter er aflæst/estimeret som angivet i stamdata pr. målepunkt. Det 

gælder også målepunkter, der har været afbrudt i hele aflæsningsperioden, og hvor forbruget derfor 

typisk skal angives til 0. 

 

NV 

5.1.1 Netvirksomheden skal reagere på fejlagtige/utroværdige aflæsninger ved at gennemføre en kontrol-

aflæsning. 

NV 

5.1.1 Inden for tidsfristen på 35 kalenderdage skal kunden om nødvendigt rykkes for aflæsningen, så tids-

fristen kan overholdes. I alle tilfælde skal netvirksomheden altid estimere forbruget og tællerstan-

den, hvis det er nødvendigt for at overholde tidsfristen. 

NV 

5.1.3 Procedurer hos elleverandøren 

Finder elleverandøren fejl og/eller værdier, der afviger fra det forventede, er proceduren den samme 

som i kapitel 4.2.3. Det vil sige, at elleverandøren skal kontakte netvirksomheden direkte eller ano-

nymt via DataHub ved hjælp af en web-formular, som DataHub videreformidler til netvirksomheden. 

EL 

6.2.1 15/60-værdier distribueres som kWh med op til tre decimaler. NV 

7.5 Alt almindeligt forbrug på værket, der er tilsluttet direkte til den lokale netvirksomheds net uden 

forbindelse med værkets interne net, medregnes ikke som forbrug på værket. 

NV 

8.2.1 I alle andre tilfælde skal aflæsningen altid tidsstemples til den faktiske aflæsningsdag kl. 00.00. NV 

8.2.2 Estimering af tidsmæssig fordeling  

Estimering af den tidsmæssige fordeling af fx års- eller månedsforbrug skal altid ske ved hjælp af 

fordelingskurven. Ved eventuelle korrektioner af kundeafregning kan dette dog fraviges, hvis: 

1. Andet er nødvendigt af hensyn til myndighederne, fx Energitilsynet. 

NV 
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2. Der foreligger konkret information om det pågældende målepunkt, som muliggør et bedre esti-

mat, fx information om at målepunktet har været afbrudt i en del af den pågældende periode.  

 

8.2.4 Netvirksomheden kan indsende tidsserier for timeaflæste skabelonafregnede målepunkter.  

 

Hvis netvirksomheden hjemtager timeværdier fra skabelonafregnede målepunkter, skal de indsendes 

til DataHub. 

 

NV 

9 Mellem nabo-netvirksomheder skal der foreligge aftaler om, hvilken af parterne der har ansvaret for 

grænsemålingen i hvert enkelt udvekslingspunkt. 

NV 

9.1 Der skal 15/60-måles på enhver linje. Der kan dog dispenseres herfra hvis: 

1. Udvekslingen er mellem to lokale netområder, som tilhører en og samme 50/60 kV-region.  

2. De to nabo-netvirksomheder er enige om, at udvekslingen er økonomisk ubetydelig. 

 

NV 

10.1 DataHub sender alle modtagne korrektioner pr. målepunkt til afregning. Der skal derfor ikke sendes 

korrektioner til DataHub, hvis det følger af Energitilsynets praksis, at de pågældende korrektioner 

ikke skal afregnes.   

NV 
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Bilag 1: Netvirksomhed, netområder, måleansvar mv.   

Netvirksomhed 

Jf. Elforsyningslovens definition for netvirksomheder betragtes netejere uden bevilling, ikke som 

netvirksomheder. Det gælder fx visse transformerforeninger, ejere af generatorfødeledninger, el-

producenter, der ejer interne netanlæg, og slutforbrugere, der ejer interne netanlæg. Alle netejere, 

som ikke har bevilling, bliver afregningsteknisk administreret af den netvirksomhed i hvis netområ-

de, de omtalte netejeres net er beliggende. 

 

Netområder 

Netområder kan fysisk og/eller afregningsteknisk, som uddybning af definitionen i kapitel 1, opde-

les i: 

- Lokale netområder (0,4-33 kV-net og eventuelt 50/60 kV-net). 
- Regionale netområder (50/60 kV-net) – kun aktuelt for Fyn og Vestjylland. 

- Transmissionsnetområder (132/150/400 kV-nettet).   

- Specielle netområder, som oprettes af Energinet.dk af afregningstekniske grunde. 

 

En netvirksomhed vil typisk have ansvaret for ét netområde, men det kan omfatte flere geografisk 

adskilte netområder. Et geografisk sammenhængende elforsyningsnet kan også være opdelt i flere 

netområder af forskellige grunde, fx af afregningstekniske grunde. 

Antallet af netområder fastlægges af Energinet.dk i samarbejde med netvirksomheden ud fra af-

regningsmæssige krav. Hvis netvirksomheden omfatter flere netområder, vil elforbruget blive op-

gjort separat for hvert enkelt netområde af Energinet.dk. 

Måleansvar 

Med hensyn til netvirksomhedens måleansvar gælder følgende generelle regler: 

1. Netvirksomheder har ansvaret for både afregningsmålinger og tekniske målinger. Ved tekniske 

målinger forstås målinger til brug for driftsovervågning og driftsanalyse, som nærmere omtalt i 

Energinet.dk's tekniske forskrifter.  

2. Det er netvirksomhedens pligt at sørge for, at de korrekte målinger bliver lavet, og at målerne 

bliver vedligeholdt. Derudover skal netvirksomhederne overholde Forskrift D2: Tekniske krav til 

elmåling.    

3. Netvirksomheden skal altid have adgang til alle målepunkter, som den er måleansvarlig for. 

4. Ethvert målepunkt har en måleansvarlig. Ved udvekslingsmålinger mellem to netområder, skal 

måleansvaret entydigt aftales mellem de to berørte netvirksomheder for hver enkelt udveks-

lingspunkt. 

Især ved målinger af produktionsanlæg kan netvirksomheden have ansvar for målinger i interne 

elforsyningsnet, som den ikke selv ejer. Det gælder fx ved nettoafregning og mere generelt måling 

af forbrug i elproduktionsanlægs interne elforsyningsnet, som ikke må indgå i anlæggets egetfor-

brug til elproduktion. 

I disse tilfælde har anlægsejeren pligt til at oplyse netvirksomheden om anlæggets opbygning i 

forbindelse med en vurdering af, hvor målerne skal opsættes. Videre gælder, at hvis det på grund 
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af nye regler eller anlægsejerens ønske om ændret afregningsform er nødvendigt at ombygge må-

learrangementet, skal anlægsejeren afholde udgifterne. 

Kontrol af måledata i DataHub 

Netvirksomhedens ansvar for at kontrollere rigtigheden af måledata i DataHub, som anført i kapitel 

3.2.1, gælder for alle de målepunkter, som netvirksomheden er måleansvarlig for. Kontrollen skal 

deles op i målinger for henholdsvis skabelon-, flex- og timeafregnede målepunkter. 

Kontrol af målinger for skabelonafregnede målepunkter 

Mindst én gang månedligt skal netvirksomheden lave en kontrol af, om de måledata for skabelon-

afregnede målepunkter, der ligger i DataHub indtil 3 år tilbage, er identiske med dem, der ligger i 

netvirksomhedens egne systemer. Som minimum skal denne kontrol laves på følgende måde: 

 

1) Der skal månedligt udtages en tilfældig stikprøve på mindst 400 målepunkter indtil 3 år tilba-

ge, uanset mængden af data for pågældende netvirksomhed. 

2) Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der derimod er den mindste 

inkonsistens, tjekkes samtlige data i de to databaser 3 år tilbage, idet netvirksomheden gen-

fremsender alle data, der ikke er identiske. 

 

Netvirksomheden kan alternativt springe stikprøvekontrollen over og i alle tilfælde tjekke samtlige 

data hver måned, jf. punkt 2. 

 

Kontrol af flex- og timeafregnede 15/60-målinger 

Mindst én gang månedligt skal netvirksomheden lave en kontrol af om de månedssummer for flex- 

og timeafregnede 15/60-målinger, der ligger i DataHub indtil 3 år tilbage, er identiske med dem, 

der ligger i netvirksomhedens egne systemer. Som minimum skal denne kontrol laves på følgende 

måde: 

 

1) Der skal månedligt udtages en tilfældig stikprøve på månedssummer for flex- og timeafreg-

nede 15/60-målinger for mindst 400 målepunkter indtil 3 år tilbage, uanset mængden af data 

for pågældende netvirksomhed. 

2) Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der derimod er den mindste 

inkonsistens, tjekkes samtlige data i de to databaser 3 år tilbage, idet netvirksomheden gen-

fremsender alle data, der ikke er identiske. 

 

Netvirksomheden kan alternativt springe stikprøvekontrollen over og i alle tilfælde tjekke samtlige 

data hver måned, jf. punkt 2. 

Måleoperatør 

Netvirksomhedens måleansvar indebærer en praktisk måleopgave, som kan uddelegeres til en eller 

flere eksterne måleoperatører, men selve måleansvaret kan ikke delegeres.  

En netvirksomhed, som uddelegerer en måleopgave til en måleoperatør, har stadig den økonomi-

ske og juridiske forpligtelse og skal sikre, at alle praktiske forpligtelser varetages af måleoperatø-

ren. Herunder skal måleoperatøren garantere fortrolighed omkring måledata. Der skal følgelig i 

netvirksomheden foreligge skriftlige procedurer, så det i tvivlstilfælde kan påvises, at vilkårene er 

opfyldt. 
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Bilag 2: Fusion af netvirksomheder og netområder 

Energinet.dk’s forskrifter fastsætter en række vilkår, talværdier mv., som inden for fastsatte ram-

mer skal specificeres individuelt af hver netvirksomhed. Når to eller flere netvirksomheder fusione-

rer, skal det fastlægges hvordan vilkår, talværdier m.v. håndteres i overgangen til én netvirksom-

hed, når der er forskelle mellem netvirksomhederne i udgangspunktet før fusionen. 

  

På skæringsdatoen for fusionen, vil den nye netvirksomhed normalt ikke være i stand til at fungere 

som én netvirksomhed i alle henseender, hvorfor det er nødvendigt, at selskabet fortsat kan funge-

re som to eller flere netvirksomheder, hvad angår pligter og rettigheder i markedet. 

 

I forbindelse med gennemførsel af den juridiske fusion og de efterfølgende organisationstilpasnin-

ger skal en række ting være på plads: 

 

 Netvirksomhedens stamdata: Alle stamdata for den fusionerede netvirksomhed skal 

fastlægges og registreres for entydig identifikation af én netvirksomhed. Netvirksomhedens 

GLN-nr. er helt centralt. 

 Aktørstamdata: Den fusionerede netvirksomheds stamdata skal indmeldes til aktørstam-

dataregistret. 

 It-applikationer: Opsætningerne skal tilpasses til fejlfri betjening af den fusionerede net-

virksomhed, før en egentlig fusion gennemføres i forhold til elmarkedet. 

 Måleansvar og juridiske problemer om ejendomsret til målere, net mv.: Før der kan 

etableres én netbevilling, skal alle ejerskabsforhold være fastlagt, og måleansvarets place-

ring for grænsemålinger mod tilstødende net skal være aftalt med alle nabo-

netvirksomheder. 

 

Fusion i forhold til elmarkedet vil først kunne gennemføres, når netbevillingen for netvirksomhe-

dernes geografiske områder er blevet samlet hos én aktør. 

 

Markedsreglerne er ikke til hinder for, at én netvirksomhed kan opdele sit bevillingsområde i flere 

netområder, hvis det er hensigtsmæssigt. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på, hvornår 

markedsreglerne beskriver krav til vilkår eller data for en netvirksomhed, hvilket vil sige hele net-

virksomhedens geografiske bevillingsområde, og hvornår reglerne eksplicit refererer til et netom-

råde.   

 

Derfor kan fusion af netvirksomheder i forhold til elmarkedet opdeles i 2 trin: 

1. Fusion af netvirksomheder, som medfører, at rettigheder og pligter både i fremtiden og hi-

storisk i forhold til samtlige målepunkter, der definerer et netområde overgår fra én aktør 

(netvirksomhed) til en anden aktør (netvirksomhed). Selve netområdet bliver ikke ændret. 

2. Fusion af netområder hvor samtlige målepunkter, der definerer et netområde, flyttes til et 

andet netområde. 

 

Bemærk, at fusion af netområder forudsætter, at der sker fusion af netvirksomheder, således at 

netvirksomheden, der er registreret for det fusionerede netområde, også har rettigheder og pligter 

i forhold til målepunkterne i de historiske netområder, fx til indsendelse af måledata for perioden 

før fusionen og for afregning af engrosydelser for de oprindelige netområder. 
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1. Fusion af netvirksomheder 

Fusion af netvirksomheder medfører, at samtlige netvirksomhedsreferencer til netområder, måle-

punkter og engrosydelser ændres fra den/de hidtidige netvirksomheder til den fortsættende net-

virksomhed.  

 

Tidspunktet for registrering af fusion af netvirksomheder i DataHub skal aftales senest 2 måneder 

før mellem de involverede netvirksomheder og Energinet.dk. 

Energinet.dk sørger for at informere samtlige aktører via DataHubs markedsportal senest 1 måned 

før, fusionen registreres i DataHub. 

 

Registrering af fusionen gennemføres på den aftalte dato uden for DataHubs kritiske forretningstid 

og har øjeblikkelig virkning. 

 

Efter registrering af fusionen er det den fortsættende netvirksomhed, som har ansvar for samtlige 

data for de involverede netområder, også i historisk tid: 

- engrosrelaterede stamdata 

- målepunktsrelaterede stamdata 

- måledata 

 

Afregningsansvaret/rettigheden ændres for perioden før registrering af netvirksomhedsfusionen, 

således at en engrosafregning udsendt før fusionen, der ikke er endelig afregnet, skal afregnes 

med den fortsættende netvirksomhed, idet fremtidige kørsler af engrosafregningen, fx nye refikse-

ringer for den historiske periode, vil referere til den nye netvirksomhed. 

 

De aggregeringer/fikseringer der foretages til balance- og engrosafregninger ændres ikke grund-

læggende ved fusion af netvirksomheder – kun referencen til netvirksomheden(GLN nummeret), 

hvor denne indgår. Bemærk dog, at ved sammenfald i priselement ID’er hos de fusionerede net-

virksomheder, vil det blive nødvendigt med omdøbning af disse hvilket også vil give en ændring i 

aggregeringer/fikseringer for perioden før fusionen. 

 

2. Fusion af netområder 

Ved fusion af netområder sammenlægges 2 eller flere netområder til ét. Dette medfører, at de en-

kelte målepunkter får reference til et nyt netområde, og fx leverandør- og balancesummer vil inde-

holde et nyt datagrundlag med flere målepunkter end tidligere. 

 

Tidspunktet for registrering af fusionens ikrafttræden (markedsskæringsdato) skal aftales senest 4 

måneder før mellem de involverede netvirksomheder og Energinet.dk. 

 

I overensstemmelse med markedets afregningsprocesser skal markedsskæringsdatoen for fusion af 

netområder altid være til den første i en kalendermåned. 

 

Energinet.dk sørger for at informere samtlige aktører via DataHub’s markedsportal senest 3 måne-

der før fusionen gennemføres. 

 

Senest samtidig med registrering af fusion af netområder, skal der laves fusion af netvirksomheder 

jf. pkt. 1 ovenfor. 

 

I forbindelse med fusion af netområder skal følgende gælde: 
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- Obligatorisk grænse for timeafregning skal være ens for alle kunder i det fusionerede 

netområde – fx den laveste grænse i de oprindelige netområder. Hvis dette skaber uløseli-

ge problemer med hensyn til måleropsætning, kan netvirksomheden få en tidsbegrænset 

dispensation. Det anbefales, at datoen for måleropsætning højst bør være forskudt ét år fra 

markedsskæringsdatoen. 

- Elleverandører må kun have én forbrugsbalanceansvarlig i det fusionerede netområ-

de. Såfremt der ikke er samme balanceansvarlig i de oprindelige netområder, skal elleve-

randøren inden markedsskæringsdatoen have bragt dette forhold i orden. 

 

Efter markedsskæringsdatoen vil følgende gælde: 

- Der findes kun ét sæt andelstal for det fusionerede netområde. 

- Der beregnes kun én residualkurve og fordelingskurve for det fusionerede netområde. 

o Efter markedsskæringsdatoen periodiseres med netvirksomhedens fordelingskurve 

for det fusionerede netområde. 

o Før markedsskæringsdatoen periodiseres med fordelingskurverne for de oprindelige 

netområder.  
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Bilag 3: Definition af arbejdsdage   

Tidspunktet: "Senest kl. 10.00, 3. arbejdsdag efter driftsdøgnet" skal fortolkes således: 

 

Driftsdøgn kl. 10.00, 3. arbejdsdag efter drifts-

døgnet 

Mandag Torsdag 

Tirsdag Fredag 

Onsdag Mandag 

Torsdag Tirsdag 

Fredag Onsdag 

Lørdag Onsdag 

Søndag Onsdag 

 

Dage, der ikke regnes som arbejdsdage: 

- Weekender (lørdag og søndag). 

- Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfarts Dag, dagen efter Kristi 

Himmelfarts Dag og 2. pinsedag.  

- 1. januar, 5. juni, 24., 25., 26. og 31. december.  

 

På www.energinet.dk offentliggøres en kalender, der konkret udpeger arbejdsdagene. 
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Bilag 4: Rykkere og korrektionsrapporter 

Rykkere  

Data pr. målepunkt 

Hvis tidsfristen for netvirksomhedens fremsendelse af måledata til DataHub overskrides, sender 

DataHub en rykker til netvirksomheden. I praksis laves rykkeren som en samlet daglig opgørelse 

pr. netvirksomhed af de flex- time- og skabelonafregnede målepunkter. Der rykkes ligeledes for 

child målepunkter, for hvilke der mangler måledata, og hvor der er tilknyttet priselementer til en-

grosafregning mellem netvirksomhed og elleverandør. Der rykkes ikke for manglende indsendelse 

af tællerstande. 

 

Ved opgørelsen tages ikke hensyn til, om der allerede er sendt en eller flere rykkere for pågælden-

de målepunkt de foregående dage. Der rykkes således hver dag, indtil måledata er modtaget.        

 

- For timeafregnede målepunkter og/eller evt. tilknyttede child målepunkter rykkes første 

gang efter kl. 10.00 den 3. arbejdsdag efter driftsdøgnet, hvis der ikke er modtaget data. 

- For flexafregnede målepunkter og/eller evt. tilknyttede child målepunkter rykkes første 

gang efter kl. 21.00 den 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet, hvis der ikke er modtaget data. 

- For skabelonafregnede forbrugsopgørelser rykkes første gang 21 kalenderdage efter nomi-

nel aflæsningsdag eller skæringsdato for leverandørskift, flytning mv. Der rykkes ikke for 

en periodisk aflæsning, hvis der foreligger en aperiodisk aflæsning, som kan erstatte den 

periodiske aflæsning, jf. kapitel 8.1.1. For evt. tilknyttede child målepunkter, som skal ind-

gå i engrosafregningen mellem netvirksomhed og elleverandør, rykkes 1. gang efter kl. 

21.00 den 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet. 

- Der rykkes ikke for beregnede målepunkter.            

 

Fremsendelse af rykkere registreres i DataHubs markedsportal, således at elleverandøren kan se, 

hvilke af elleverandørens målepunkter en pågældende netvirksomhed, er blevet rykket for i forhold 

til manglende indsendelse af måledata for henholdsvis time-, flex- og skabelonafregnede måle-

punkter og evt. child målepunkter. DataHub foretager sig ikke yderligere, uanset om elleverand-

øren eventuelt rykker DataHub. Elleverandøren kan kontakte Energient.dk, hvis han mener, at der 

mangler måledata, og Energinet.dk (DataHub) ikke har rykket i følge DataHubs markedsportal. 

 

DataHubs fremsendelse af rykkere suspenderes ved problemer/fejl i DataHub med hensyn til mod-

tagelse af måledata fra pågældende netvirksomhed. Konstateres problemer/fejl i DataHub først 

efterfølgende, fjernes de fejlagtige rykkere i statistikken over netvirksomhedens performance.     

 

Beregnede måledata 

Elleverandører og balanceansvarlige bør kontakte Energinet.dk, hvis tidsfrist for fremsendelse af 

aggregerede måledata overskrides. 
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Skitse  

Aftagenummer dato Gentagelser Årsag Evt. statuskode eller kommentar

74112121212 31. maj 2010 5 mangler skabelonforbrug flytning

7411212121231.december 2010 150 mangler skabelonforbrug alm. aflæsning

74112121212 20.oktober 210 mangler skabelonforbrug leverandørskift

74111111111 22.maj 2010 14 mangler timeforbrug

74123123123 3.april 2009 425 mangler timeforbrug

74110101010 3. juni 2010 1 mangler timeforbrug

 

Korrektionsrapport 

Aktører har mulighed for at opsætte automatisk udsendelse af korrektionsrapport ved indsendelse 

af korrektioner for flex- og timeafregnede målepunkter samt tilhørende child- målepunkter efter et 

givent tidspunkt defineret af aktøren. 

 

Korrektionsrapporten vil indeholde følgende data: 

 

1. Måledata-ID. 

2. Tidspunkt for fremsendelse af korrektionsrapport (yyyy-mm-dd hh:mm). 

3. Start- og sluttidspunkt for den periode, for hvilke data korrigeres (yyyy-mm-dd hh:mm). 

4. Oprindelig energimængde (kWh) – fikseret (henholdsvis refikseret) værdi.  

5. Ny energimængde (kWh). 

6. Difference (kWh). 

 

Kommentarer:  

 

Ad 3. Start- og sluttidspunkt vil være i samme måned. Hvis korrektionen strækker sig over en pe-

riode, som indgår i flere måneder, udsendes en rapport for hver måned. 
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Bilag 5: Håndtering af måling og forbrug på centrale kraftværker 

Indledning  

I dette bilag belyses måling af produktionsanlæg, som omtalt i kapitel 7, nærmere med de centrale 

værker som eksempel.  

På disse værker er en række forhold mere komplicerede end på små værker, fx fordi de typisk er 

tilsluttet flere netområder, har et stort antal målere, både internt og eksternt, og normalt har et 

betydelig mere "kompliceret" egetforbrug.     

 

Alle regler om målinger er i dag i princippet de samme for centrale værker og alle andre værker.  

 

Centrale værker 

I denne forskrift defineres de centrale værker som følgende: 

- Enstedværket, blok 3 

- Fynsværket, blok 3 og 7 

- Nordjyllandsværket, blok 2, 3 samt gasturbinen 

- Skærbækværket, blok 3 

- Studstrupværket, blok 3, 4 samt gasturbinen 

- Esbjergværket, blok 3 

- Herningværket, blok 1. 

- H.C. Ørstedsværket, blok 1, 4, 7 og 8 

- Svanemølleværket, blok 1, 3 og 7 

- Amagerværket, blok 1, 2 og 3 

- Asnæsværket, blok 2, 4 og 5 (4 kan ikke bruges fra 2008) 

- Stigsnæsværket, blok 1 og 2 (1 kan ikke bruges fra 2008) 

- Avedøreværket, blok 1 og 2 

- Kyndbyværket, blok 21, 22, 41, 51 og 52 

- Rønneværket, blok 5 og 6 

 

Hvilke målinger skal foretages? 

Alle målinger skal foretages med en opløsning i 15/60-værdier. 

Der skal laves målinger af al udveksling med det kollektive elforsyningsnet. 

Der skal foretages målinger, som gør det muligt at opgøre produktionen på kraftværket pr. blok.  

Forbrug, som ikke er egetforbrug, men "almindeligt" forbrug, skal måles. 

For egetforbruget er der to muligheder: Enten måles egetforbruget separat eller produktionsmåle-

ren placeres således, at egetforbruget fratrækkes i produktionen. Hvis den sidste mulighed benyt-

tes, skal der også være en måling af egetforbruget under stilstand. Egetforbrug under stilstand 

behandles som "almindeligt" forbrug. 

Eksternt egetforbrug er egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion, fx pumper, der er placeret 

udenfor pågældende matrikel – eventuelt flere km væk. Dette medregnes som egetforbrug på 
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værket. Det vil sige, at den pågældende måling på papiret regnes som en måling af levering til 

værkets interne elforsyningsnet. Dette skal også måles. 

Udveksling 

Alle udvekslingsmålinger med transmissionsnettet skal indsendes til DataHub som enkelte tidsseri-

er.  

Produktion 

Produktionsmålingerne skal beregnes, således at produktionen pr. blok kan opgøres.  

Hvis egetforbruget (inklusiv eksternt egetforbrug) måles separat, skal det fratrækkes i produkti-

onstidsserierne. Hvis egetforbruget overstiger produktionen, skal produktionstidsserien sættes til 0, 

og den negative værdi skal indgå i det almindelige forbrug. 

Legitime modtagere af produktionstidsserierne er Energinet.dk (DataHub) og elleverandøren (pro-

duktion). 

Slutforbrug 

For det almindelige forbrug på kraftværkspladsen, inklusiv egetforbruget under stilstand, er der to 

metoder: 

1. Forbruget kan ændres til på papiret at være direkte tilsluttet til den lokale netvirksomheds net. 

Forbruget behandles da i enhver henseende som almindeligt forbrug i netvirksomheden. Det er 

i dette tilfælde netvirksomheden, som afgør, om forbruget kan deles på flere balanceansvarli-

ge.  

2. Håndteringen af balanceansvar placeres af Energinet.dk. Offentlige forpligtelser (PSO-tarif), 

net- og systemtarif opkræves direkte hos værksejeren af elleverandøren på vegne af netvirk-

somheden og Energinet.dk. I dette tilfælde skal alt slutforbruget kunne henføres til samme ba-

lanceansvarlige. Hvis der er ønske om at skifte balanceansvar skal dette meddeles Energinet.dk 

med en måneds varsel, jf. de normale regler for skift af forbrugsbalanceansvar. 

Hvis metode 1 benyttes, skal forbruget indgå i den lokale netvirksomheds normale forbrugsopgø-

relser. Herudover skal forbruget indgå i udvekslingen mellem det net, som forbruget reelt ligger i, 

og den lokale netvirksomhed.  

Hvis metode 2 benyttes, aggregeres egetforbruget under stilstand til én tidsserie, og forbruget, 

som ikke er egetforbrug til elproduktion, aggregeres til én tidsserie. Legitime modtagere af disse 

tidsserier er Energinet.dk (DataHub), den forbrugsbalanceansvarlige og elleverandøren (forbrug). 

Måleansvar og betaling   

Måleansvaret for målingerne på en central kraftværksplads påhviler den lokale netvirksomhed eller 

transmissionsvirksomhed, i hvis netområde kraftværkspladsen er placeret. Hvis dette ikke er enty-

digt, aftales måleansvaret mellem de berørte netvirksomheder og Energinet.dk. 
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Bilag 6: Udskydelse af den ordinære fiksering/refiksering 

Situationer, som medfører en udskydelse af fikseringen/refiksering 

I visse situationer forbeholder Energinet.dk sig retten til at udskyde en fiksering eller refiksering. . 

 

De hændelser, der kan foranledige en udskydelse, omfatter: 

 

1. Tekniske driftsforstyrrelser eller andre hændelser hos Energinet.dk, som gør det umuligt at 

gennemføre de nødvendige beregninger på det planlagte fikserings- eller refikseringstidspunkt 

5. arbejdsdag efter driftsdøgnet/efter driftsmåneden, kl. 21.00. 

2. Manglende måledata som følge af tekniske driftsforstyrrelser eller andre problemer hos en eller 

flere netvirksomheder, som bevirker alvorlige fejl i residualforbrugsprofilen. 

 

Ad 1. Uregelmæssigheder hos Energinet.dk 

Energinet.dk vil tilstræbe at begrænse udetid (manglende tilgængelighed) i forbindelse med fejl på 

driftsmaskinel, software og andre forhold mest muligt. 

 

Energinet.dk bestræber sig ligeledes på at planlægge omlægninger og opgraderinger af driftsma-

skinel og software, så udetid begrænses mest muligt. 

 

Ad 2. Uregelmæssigheder hos netvirksomheden 

Netvirksomheden bør tilsvarende tilstræbe at begrænse udetid mv. mest muligt. 

 

Det vil være til stor ulempe for aktørerne, hvis det fikserede datagrundlag for et givent driftsdøgn 

foranlediger en meget forvansket residualforbrugsprofil. 

Energinet.dk udskyder fikseringen, hvis residualforbruget i en eller flere netvirksomheder er alvor-

ligt forvansket, fx hvis det har forkert fortegn eller, hvis kurveformen afviger markant fra det for-

ventede. 

 

Situationer, som ikke medfører en udskydelse af ordinær fiksering eller refiksering 

Enkelte manglende tidsserier for flex- eller timeafregnet forbrug for et givent netområde vil nor-

malt ikke forvanske residualforbrugsprofilen i nævneværdig grad; men energifordelingen mellem 

slutmålt forbrug og residualforbrug kan blive unormal. 

 

Manglende udvekslingstidsserier kan forvanske residualforbruget dramatisk. Dette vil ikke nødven-

digvis gøre sig gældende ved manglende tidsserier på elproduktionsanlæg. 

 

Manglende måledata på øvrige målepunkter har ikke indflydelse på fikseringen/refikseringen af 

residualforbruget. Det kan imidlertid have indflydelse på afregningen af engrosydelser mellem net-

virksomhed og elleverandør. 

 

Den vigtigste parameter i forbindelse med beslutningen om udskydelse af fikseringen/refikseringen 

er residualforbrugsprofilens udseende. 

 

Information om udskydelse af fiksering eller refiksering 

Hvis fikseringen/refiksering udskydes, vil information herom være tilgængelig på DataHub mar-

kedsportal senest på det normale tidspunkt for fiksering/refiksering. 
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Hvis en netvirksomhed oplever akut opståede problemer, som nævnt under punkt 2, eller har plan-

lagt omlægninger eller opgraderinger af driftsmaskinel og software, som medfører udetid på et 

senere tidspunkt, skal dette snarest muligt meddeles til Energinet.dk.  

 

Herved kan Energinet.dk løbende informere om aktuelle udskydelser fra dag til dag eller forventede 

udskydelser på et senere tidspunkt. 
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Bilag 7: Kvalitetsindeks (KPI)  

Indeks for performance  

Følgende indeks beregnes, men offentliggøres ikke nødvendigvis: 

  

Flex- og Timeafregnede   

Netvirksomhed:   

- IFIM (efter 5 arbejdsdage) 

- Hvor mange % og % volumen af de fikserede timeafregnede data forelå i DataHub efter 1 

til 5 arbejdsdage  

- Hvor mange % og % volumen af de fikserede flexafregnede data forelå i DataHub efter 1 til 

5 arbejdsdage  

- Hvor mange % af flexafregnede målepunkter er estimeret ved 5. arbejdsdag 

- Hvor mange % blev fanget med/uden grund i DataHubs kontrol 

- Hvor mange % volumen udgør rettelser mellem fiksering & refiksering  

- Hvor mange % rykkere til netvirksomhed efter 3 arbejdsdage på timeafregnede målepunk-

ter og/eller evt. child- målepunkter 

- Hvor mange % rykkere til netvirksomhed efter 5 arbejdsdage på flexafregnede målepunk-

ter og/eller evt. child- målepunkter 

 

DataHub:   

- Tid (gennemsnit og fraktiler) fra DataHub modtagelse og fremsendelse af måledata pr. må-

lepunkt eksklusiv dem, der fanges i DataHubs kontrol, jf. kapitel 4.1.3. 

- % DataHub-fremsendelser, der har givet negativ kvittering 

 

Skabelonafregnede  

Netvirksomhed: 

- Hvor mange % er modtaget efter 7 til 35 kalenderdage     

- Hvor mange % fanges med/uden grund i DataHubs kontrol 

- Hvor mange % rykkere til netvirksomhed efter 21 kalenderdage 

 

DataHub:   

- Tid (gennemsnit og fraktiler) fra DataHub modtagelse og fremsendelse af måledata pr. må-

lepunkt, eksklusiv dem, der fanges i DataHubs kontrol, jf. kapitel 5.1.1. 

- % DataHub-fremsendelser, der har givet negativ kvittering       
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Læsevejledning 
 

Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedr. leverandørskift, flytning mv. for de-
tailmarkedet for el. Yderligere krav vedr. detailmarkedet for el findes bl.a. i forskrifterne D1: Af-
regningsmåling, F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet, H2: Skabelonafregning mv., 
H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold og I: Stamdata. Forretningsprocesser er beskrevet 
i dokumentet ”Forretningsprocesser for det danske elmarked (BRS)”. 
  
Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anven-
des i de efterfølgende kapitler.  
 
Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften.  
 
Kapitlerne 3 til 11 indeholder krav til elmarkedets aktører vedr. processerne i detailmarkedet for 
el, herunder bl.a. krav til leverandørskift, flytning, fejlagtigt leverandørskift og leveranceophør. 
 
Kapitel 12 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: 
 
Energinet.dk 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
Tlf. 70 10 22 44 
 
Forskriften kan hentes på www.energinet.dk i hovedmenu "EL" og placeret under "Forskrifter", 
"Markedsforskrifter".    
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1. Terminologi og definitioner 
 
1.1 Afbrydelse 
Målepunktet afbrydes fysisk fra levering, men der kan fortsat gennemføres leverandørskift, flytnin-
ger mv. vedr. det relevante målepunkts ID. 
 
1.2 Aftagenummer  
Et nummer der entydigt identificerer et målepunkt, som er omfattet af netvirksomhedens pligt til at 
måle levering og aftag af elektricitet i nettet. 
 
1.3 Aktør 
Fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil sige 
netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvarlig. 
 
1.4 Aktørstamdataregister  
Et register over de aktører der har opfyldt de af Energinet.dk opstillede krav i ”Standardaftale for 
adgang til DataHub”. Registret er tilgængeligt i DataHubs markedsportal med diverse oplysninger 
pr. aktør. 
 
1.5 Andelstal 
Det seneste aflæste eller anslåede elforbrug målt i kWh pr. år for en skabelonafregnet kunde eller 
gruppe af kunder i et netområde. Andelstal summeres for samtlige skabelonafregnede kunder i det 
pågældende netområde. 
 
1.6 Arbejdsdage 
Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1: Afregningsmåling – Bilag 3: Definition af arbejdsdage. 
 
1.7 Balanceansvarlig aktør 
En aktør, der er godkendt af og har indgået aftale med Energinet.dk om varetagelse af balancean-
svar. 
 
1.8 DataHub 
En it-platform der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub håndterer måledata, stamdata, nødven-
dige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 
 
1.9 Elafgift 

Elafgift er en fast statslig afgift, der afregnes i en pris pr. kWh 
 
1.10 Elektronisk dataudveksling (EDI) 
Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 
 
1.11 Elforsyningsnet 
Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet som defineret i Elforsyningsloven. 
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1.12 Elleverandør 
En virksomhed, der 
1) er optaget af Energinet.dk som elleverandør i DataHub  
2) og 

- sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller 
- køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet. 

 
1.13 Flexafregning 
Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh, hvor netvirk-
somheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafreg-
ningen. 
 
1.14 Flytning 
Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning. 
 
1.15 Forbrug 
Anvendes synonymt med "almindeligt forbrug" (faktisk målte forbrug), og opgøres som det for-
brug, der skal betales PSO-tarif af. Det omfatter ikke egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion 
samt egenproduktion på mindre VE-anlæg, der er fritaget for måling. 
 
1.16 Forsyningspligtig elleverandør 
Virksomhed med bevilling med pligt til at forsyne forbrugere, som ikke gør brug af muligheden for 
valg af anden leverandør eller andet produkt, med elektricitet. 
 
1.17 Kalenderdage 
Tidsfrister angivet i kalenderdage inkluderer alle ugedage, weekender samt helligdage. 
 
1.18 Kunde 
Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med 
retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning på 
målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller en fysisk person. 
 
1.19 Kundeportal 
Kundeportalen er en applikation udviklet af Energinet.dk, der skal stilles til rådighed overfor kunder 
via elleverandørernes hjemmesider. Kundeportalen kan af kunden benyttes til fremvisning af for-
brug og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed for at kontakte 
sin elleverandør (pr. målepunkt) i forbindelse med leverandørskift mv. 
 
1.20 Kundestyret dataadgang 
Hvor kunden ved elektronisk samtykke via Nem ID giver en aktør eller tredjepart adgang til at ind-
hente stam- og måledata om kunden i DataHub. 
 
1.21 Leveranceophør 
Ophør af leveranceforhold mellem elleverandør og kunde på et målepunkt. 
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1.22 Leverandørskift 
Skift af elleverandør på et målepunkt. 
 
1.23 Markedsportal 
En webbaseret adgang til DataHub for aktører. Fra portalen er det muligt at udføre og følge forret-
ningsprocesser i det danske elmarked. 
 
1.24 Mægler 
En tredjepart som handler på en elleverandørs vegne og markedsfører elleverandørens produkter 
overfor kunder, eller som på en kundes vegne afsøger kundens muligheder for indgåelse af aftaler 
med elleverandører. 
 
1.25 Målepunkt 
Et fysisk eller defineret (virtuelt) parent- eller childpunkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi 
måles, beregnes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Et målepunkt er den mindste 
enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et måle-
punkt er identificeret med et målepunkts ID. 
 
1.26 Målepunkts ID 
Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som et GSRN-nr. 
 
1.27 Nedlæggelse 
Målepunktet afbrydes fysisk fra levering og det relevante målepunkts ID nedlægges i DataHub. 
 
1.28 Netområde 
Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af Elforsyningsloven, er givet bevilling til at 
drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 15/60-
målere, som indgår i DataHub’s opgørelser i elmarkedet. 
 
1.29 Netvirksomhed 
Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet. 
 
1.30 Obligatorisk grænse 
Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter som anført i lovbe-
mærkningerne til § 72 (Lov nr. 494 af 9. juni 2004) om regulering af forsyningspligtprisen og som 
yderligere beskrevet i Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 
 
1.31 Periodisering 
Tidsmæssig fordeling af aflæst forbrug ved hjælp af det fikserede residualforbrug. 
 
1.32 Skabelonafregning 
Dækker afregning af alt forbrug i et netområde som ikke flex- eller timeafregnes. Forbruget er for-
delt efter en skabelon for netområdet, jf. Forskrift H2: Skabelonafregning mv., og omfatter fx må-
lepunkter der aflæses årligt af kunden, og målepunkter hvor timeværdier hjemtages uden at blive 
anvendt i balanceafregningen. 
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1.33 Skæringsdato 
Dato og tidspunkt for den dag hvor et skift fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et pris-
element skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl. 00.00, den pågældende dato, jf. 
Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. 
 
1.34 Tarif 
En pris, angivet som en tarif, er en pris vedr. målepunktet som fastsættes pr. kWh. 
 
1.35 Tidsfrister 
Tidsfrister definerer det seneste eller tidligste tidspunkt for modtagelse af eksempelvis beskeder i 
DataHub, jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. Tidsfrister er altid hele 
dage, med mindre andet er angivet. Tidsfristen regnes fra midnat på skæringsdatoen. 
 
Indtil/Senest 3 arbejdsdage før skæringsdato: 
 
   
 
 
 
 
Tidligst 3 arbejdsdage før skæringsdato: 
 
   
 
 
 
 
 
Senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato: 
 
 
 
 
 
1.36 Timeafregning 
Timeafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug over 100.000 kWh, hvor netvirksom-
heden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafregnin-
gen. 
 
1.37 Transmissionsvirksomhed 
Transmissionsvirksomhed som defineret i Elforsyningsloven. 
 
1.38 Tredjepart 
Fysiske og juridiske personer der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men som 
ikke selv er aktør eller kunde. Fx er måleoperatører, mæglere og energirådgivere tredjeparter. 
 
1.39 Tællerstand 
Tællerstand vises på målepunktets elmåler og angiver det akkumulerede eller salderede forbrug 
eller produktion. 

Torsdag 

Skæringsdato 

Seneste 
anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

   

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Skæringsdato 

Seneste 
anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

   

Søndag Mandag 

1 dag 

Torsdag 

Skæringsdato 

Tidligste 
anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

   

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Anmeldelse 
mulig 

Anmeldelse er mulig  

÷ 

Anmeldelse er ikke mulig  
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1.40 15/60-måling 
Fjernaflæst måling på kvarters eller timebasis der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angi-
ves produktion/udveksling på kvarterbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun 
timebasis med undtagelse af produktion på nyere havmølleparker startende med Rødsand 2. 
 
1.41 15/60-værdi 
En måleværdi der er fremkommet ved 15/60-måling. 
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2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmel-
ser 

 
2.1 Forskriftens formål og anvendelsesområde  
Forskriften er jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i Systemansvarsbekendtgørelsen1 udarbejdet efter drøf-
telser med netvirksomheder og elleverandører og har været i ekstern høring inden anmeldelse til 
Energitilsynet.  
 
Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked for 
leverandørskift, flytning mv. 
 
Forskriften henvender sig primært til elleverandører og netvirksomheder og angiver de rettigheder 
og forpligtelser, som disse aktører er underlagt i forbindelse med leverandørskift, flytning, ophør af 
aftale, fejlagtigt leverandørskift, ændring af afregningsform, afbrydelse og genåbning af målepunkt 
samt oprettelse og nedlæggelse af målepunkt.  
 
Forskriften har gyldighed indenfor rammerne af Elforsyningsloven2. 
 
2.2 Hjemmel 
Forskriften er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og § 31, stk. 2 i Elforsy-
ningsloven samt § 7, stk. 1, nr. 3-4 og § 8, stk. 1, nr.1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen.  
 
2.3 Sanktioner 
Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af forskriften, jf. kapi-
tel 2.1 ovenfor.  
 
Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, kan Energinet.dk i 
henhold til Elforsyningsloven § 31, stk. 3 meddele påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud 
kan Energinet.dk træffe afgørelse om aktørens helt eller delvis udelukkelse fra at gøre brug af 
Energinet.dk's ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Konstaterer Energinet.dk tilsidesættelse af forplig-
telser vedrørende netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, orienterer Energinet.dk klima- 
energi- og bygningsministeren om forholdet.    
 
Såfremt aktørernes forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i Elfor-
syningsloven § 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som anført 
i Elforsyningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af 
Energitilsynet i henhold til Elforsyningsloven § 86, stk. 1.  
 
I kapitel 12 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversigter 
over de for aktørerne relevante forpligtelser og sanktioner. 
 
Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens regler 
ved manglende opfyldelse af aktørernes forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af aktørernes 
forpligtelser tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette medføre øvrige sanktio-
ner, som måtte følge af sådanne regler.  
 
 

1 BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. 
2 LBK. nr. 1329 af 25. november 2013 om lov om elforsyning med senere ændringer. 
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2.4 Klage  
Klage over forskriften kan jf. § 7, stk. 3 og § 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes 
for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.  
 
Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for 
Energitilsynet, jf. § 31, stk. 4 i Elforsyningsloven. 
 
Afgørelser truffet af Energinet.dk, der medfører afregistrering af en aktør som bruger af DataHub, 
kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elforsy-
ningsloven § 31, stk. 5.  
 
2.5 Ikrafttræden 
Nærværende forskrift træder i kraft 1. april 2016 og afløser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flyt-
ning mv., 27. januar 2014.  
 
Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for den-
ne forskrift, som anført på Energinet.dk's hjemmeside www.energinet.dk.  
 
Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens § 73 a, Bekendtgørelse 
om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fast-
sættelse af tariffer mv3 § 1 samt Systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2. 

 

3  BEK. nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s me-
toder for fastsættelse af tariffer mv. 
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3. Generelle krav til elleverandør og netvirksomhed 
 
3.1 Optagelse som aktør i DataHub 
For at kunne agere på det danske elmarked, herunder at kunne anmelde og foretage leverandør-
skift, indsende/modtage måledata til afregningsformål mv., er det en forudsætning, at aktører ind-
går aftale med Energinet.dk om optagelse som aktør i DataHub. Den pågældende aftale er en 
standardaftale udarbejdet af Energinet.dk, og findes på Energinet.dk's hjemmeside. 
 
3.2 Sikkerhed for behandling af oplysninger 
Det er aktørens ansvar, og aktøren indestår for, at aktøren alene indhenter og behandler oplysnin-
ger, herunder kommunikerer oplysninger med DataHub i overensstemmelse med gældende lovgiv-
ning, herunder særligt lov om behandling af personoplysninger. Aktøren er således særligt forplig-
tet til at sikre sig nødvendigt samtykke4, hvis aktøren ønsker at behandle oplysninger, som er hen-
førbare til en fysisk person. Aktøren er således forpligtet til at sikre og i nødvendigt omfang indhen-
te samtykke til den ønskede behandling af oplysninger om kunden, som aktøren ønsker at foreta-
ge.  
 
Det er aktørens ansvar, og aktøren indestår for at have truffet de nødvendige og tilstrækkelige 
tekniske (herunder IT) og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om kun-
der hændeligt eller ulovligt fortabes, forringes eller kommer uvedkommende til kendskab. 
 
3.3 Kontrol 
Energinet.dk foretager logning af alle transaktioner i DataHub af tekniske og sikkerhedsmæssige 
hensyn og med henblik på at sikre drift, sikkerhed, genetablering og dokumentation samt af hen-
syn til at føre kontrol med markedsaktørernes overholdelse af forskrifterne. Til varetagelse af disse 
hensyn foretager Energinet.dk rutinemæssigt kontrol af loggen samt individuel kontrol i øvrigt i 
forbindelse med fx driftsnedbrud eller mistanke om grov eller gentagende overtrædelse af forskrif-
terne. 
 
Energinet.dk foretager kontroller, hvor elleverandøren skal fremlægge dokumentation for kundens 
accept af, at elleverandøren indhenter oplysninger om kunden.  
 
Energinet.dk foretager kontrol af anmeldte leverandørskift, hvor elleverandøren skal fremsende 
dokumentation for at elleverandøren har indgået gyldig aftale med kunden.  
 
Energinet.dk foretager kontrol af annullerede leverandørskift og anmeldte fejlagtige leverandør-
skift. Elleverandøren skal oplyse årsag til at leverandørskift annulleres eller anmeldes som fejlag-
tigt. Kontrollen skal medvirke til at sikre DataHubs markedsfunktion mod tekniske og forretnings-
mæssige fejl hos aktørerne. 
  
Såfremt en kontrol identificerer eller Energinet.dk i øvrigt bliver bekendt med, at en elleverandør 
groft eller gentagne gange har tilsidesat forpligtelsen til at opnå fuldmagt inden indhentelse af 
stam- og måledata, eller anmelder leverandørskift uden gyldigt aftalegrundlag, kan Energinet.dk 
træffe afgørelse om helt eller delvist at udelukke elleverandøren fra at gøre brug af DataHub, jf. 
Elforsyningslovens § 31, stk. 3, som beskrevet i kapitel 2. 
 

 

4  Jf. bl.a. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer § 3, nr. 8 om kravene til 
et frivilligt, specifikt og informeret samtykke fra kunden. 
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3.4 Krav til elleverandørens indgåelse af aftale med kunden  
Det er et krav for anmeldelse af leverandørskift i DataHub, at der foreligger en skriftlig eller elek-
tronisk aftale med kunden. Aftalen skal være i overensstemmelse med gældende regler herom, 
f.eks. bekendtgørelse 1353 af 12. december 20145 om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 
samt de gældende aftaleretlige regler. 
 
Elleverandøren kan alene indgå aftale om leverandørskift med den/de i DataHub registrerede kun-
de/-r for det pågældende målepunkt. Elleverandøren er således ansvarlig for at foretage kontrol af 
og sikre, at den ønskede fremtidige kunde er registreret som kunde på målepunktet og alene at 
gennemføre leverandørskift, hvor elleverandøren har foretaget kontrol af disse stamdata og sikret 
dette, jf. kapitel 4. Hvis kunden ikke er registreret som kunde på det pågældende målepunkt, vil 
der i stedet være tale om en tilflytning af kunden til målepunktet.  
 
Ved tilflytning af en ny kunde på det pågældende målepunkt er elleverandøren også ansvarlig for, 
at der alene foretages tilflytning af kunder, hvor elleverandøren har en gyldig aftale med kunden 
efter gældende regler.    
 
3.5 Elleverandørens adgang til historiske måledata 
En elleverandør kan hente eller få fremsendt historiske måledata for potentielle og egne kunders 
målepunkter.  
 
3.5.1 Elleverandørens adgang til historiske måledata vedr. potentielle kunders målepunkter  
For potentielle kunders målepunkter kan elleverandøren med kundens udtrykkelige samtykke alene 
få oplysning om det forventede årsforbrug og seneste årsforbrug i DataHub uanset om der er tale 
om et skabelon-, flex- eller timeafregnet målepunkt. Samtykke kan være mundtligt for at give en 
smidig markedsfunktion, men elleverandøren har bevisbyrden for, at det udtrykkelige samtykke 
eksisterer. Registreringerne af en elleverandørs indhentning af stam- og måledata for et givet må-
lepunkt vises i kundeportalen. Hvis elleverandøren ønsker yderligere oplysninger om kundens for-
brug, kan dette ske ved, at kunden giver elleverandøren specifik adgang (kundestyret dataadgang 
via Nem ID).  
 
3.5.2 Elleverandørens adgang til historiske måledata fra start af leverance 
Ifm. reglerne for elleverandørens adgang til historiske måledata skelnes der mellem 1) historiske 
timedata og 2) historiske årssummer: 
 

1) Historiske timedata 
Fra datoen for start af leverance kan elleverandøren hente historiske timedata for skabelon- flex- 
eller timeafregnede målepunkter for den periode, kunden har været registreret på målepunktet, 
dog højst 3 år, og alene for den periode, hvor elleverandøren har været leverandør på målepunk-
tet. 
 
Anmodningen kan foretages på to måder: 
1. Anmodning sendes som EDI-meddelelse til DataHub. DataHub vil derved sende måledata til 

elleverandøren som EDI-meddelelse. 
2. Anmodning foretages som opslag i DataHubs markedsportal.  
 
 
 

5  [Henvisning opdateres når ”bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og aftaler om levering af elektricitet til 
elkunder” (Elleveringsbekendtgørelsen) træder i kraft]. 
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2) Historiske årssummer 
DataHub stiller de seneste 3 årssummer samt summen for det indeværende år til rådighed for den 
aktuelle elleverandør på et målepunkt, jf. Elforsyningslovens § 72 a, stk. 3 og de tilhørende lovbe-
mærkninger.  
   
3.6 Mægleres adgang til at indhente stam- og måledata om kunden 
Kunden kan via kundestyret dataadgang give mægleren adgang til at indhente stam- og måledata 
om kunden via relevante dataudtræk fra DataHub. Mægleren kan alene se data, som kunden har 
givet adgang til i DataHub og kan ikke igangsætte nogen proces i elmarkedet.  
 
3.7 Stamdata 
Stamdataansvaret er opdelt mellem elleverandøren og netvirksomheden. Der skelnes mellem 
stamdata, der er kunderelaterede, og stamdata der er målerrelaterede. Herudover findes engrosre-
laterede stamdata, som netvirksomheden og Energinet.dk er ansvarlig for. Regler vedr. stamdata, 
herunder indhold og ansvar fremgår af Forskrift I: Stamdata. 
 
3.8 Kundeportalen 
Elleverandøren er forpligtet til at stille Kundeportalen til rådighed overfor kunder via elleverand-
ørens hjemmesider.  
 
3.9 Andre generelle regler og krav 
For ethvert tilsluttet målepunkt er der én elleverandør og én balanceansvarlig. Målepunkter som 
ikke er tilsluttet, kan have, men har ikke nødvendigvis én elleverandør og én balanceansvarlig. 
 
En elleverandør kan i hvert netområde for alle forbrugsmålepunkter kun have én balanceansvarlig.  
 
Elleverandøren er ansvarlig for ved aktiviteter i forbindelse med det løbende leveranceforhold med 
kunderne herunder skift af elleverandør, flytning mv. at overholde øvrige gældende regler fx mar-
kedsføringsmæssige, forbrugerretlige og persondataretlige regler.  
 
I forbindelse med oprettelse af nyt målepunkt og andre aktiviteter vedr. måleransvaret er netvirk-
somheden ansvarlig for at overholde øvrige gældende regler herunder reglerne om intern overvåg-
ning og ikke-diskriminerende adfærd, jf. Elforsyningsloven og regler udstedt i medfør heraf. 
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4. Leverandørskift 
 
Leverandørskift skal anmeldes til DataHub efter aftalens indgåelse og senest 10 arbejdsdage før 
skæringsdatoen; dog tidligst 10 år før skæringsdatoen for leverandørskiftet. Der er ikke en grænse 
for, hvor mange fremtidige leverandørskift, der kan anmeldes til samme målepunkt. Overholdes 
disse tidsfrister, kan der skiftes elleverandør hver dag. Et leverandørskift kan annulleres af elleve-
randøren indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen.  
 
Der gælder særlige regler for leverandørskift med forkortet varsel og for Energinet.dk initierede 
leverandørskift, jf. kapitlerne 4.3 til 4.5. 
 
Ved it-systemsvigt mv., hvor det ikke er muligt at sende en EDI-meddelelse hos elleverandøren, 
kan DataHubs markedsportal anvendes til at anmelde leverandørskift. 
 
Elleverandøren kan alene indgå aftale med den eller de personer (højst to), der er registreret som 
kunde på det pågældende målepunkt. Elleverandøren er således ansvarlig for alene at gennemføre 
leverandørskift, hvor elleverandøren forinden har foretaget kontrol af stamdata, så det er sikret, at 
elleverandørens kunde er registreret som kunde på målepunktet.  
 
Hvis elleverandøren konstaterer, at der fejlagtigt er anmeldt et leverandørskift med en kunde, som 
ikke er registreret som kunde på målepunktet, skal elleverandøren annullere leverandørskiftet efter 
reglerne i kapitel 5.6  
 
Ønsker elleverandøren stadig at indgå aftale om elleverance til det pågældende målepunkt, må 
elleverandøren i stedet foretage én af følgende handlinger: 
1. Indgå aftale med den kunde, som er registreret som kunde på målepunktet, eller 
2. foretage en tilflytning efter aftale med kunden, som ikke allerede er registreret som kunde på 

målepunktet, hvis denne kunde fremadrettet skal være den registrerede kunde på målepunk-
tet, eller 

3. hvis den person, som elleverandøren ønsker at indgå aftale med, eventuelt burde være regi-
streret som yderligere kunde på målepunktet (kundenavn 2), bede kunden tage kontakt til den 
nuværende elleverandør og anmode om at blive registreret som yderligere kunde på måle-
punktet.  

 
Fremtidige leverandørskift annulleres af DataHub ved gennemførsel af flytning og leveranceophør. .  
 
4.1 Generelle regler ved leverandørskift     
Et leverandørskift kan opdeles i følgende processer: 
 
1. Tilbudsfasen 
2. Indgåelse af aftale mellem elleverandør og kunde 
3. Anmeldelse af leverandørskift til DataHub 
4. Godkendelse af leverandørskift i DataHub 
5. Indsendelse af kunderelaterede stamdata  
6. Bekræftelse af skæringsdato til kunden 
 

6  Hvis elleverandøren ved kontrol (efter anmeldt- og godkendt leverandørskift, men inden leverandørskiftet er gennemført) 
konstaterer uoverensstemmelser i det i DataHub registrerede, f.eks. i stavemåde af kundens navn, eller kundens anvendel-
se af flere efternavne, kan leverandørskift gennemføres, når elleverandøren har sikret sig, at der er tale om den korrekte 
kunde. Kundeoplysningerne skal efterfølgende opdateres i DataHub, jf. kapitel 4.1, ad. 5. 
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7. Eventuel annullering indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen 
8. Information til netvirksomheden og den hidtidige elleverandør  
9. Slutafregning 

 
Hvis elleverandøren eller kunden i løbet af processen bliver opmærksom på, at der er eller kan 
blive tale om et fejlagtigt leverandørskift, har både elleverandøren og kunden mulighed for at 
igangsætte en proces til annullering heraf. Reglerne herfor er nærmere beskrevet nedenfor i kapitel 
5.  
 
Ad 1 Tilbudsfasen 
I tilbudsfasen drøftes et eventuelt nyt kundeforhold mellem elleverandøren og kunden. Elleverand-
øren kan med kundens udtrykkelige accept få oplysning om kundestamdata og måledata i Data-
Hub, jf. kapitel 3.  
 
Hvis elleverandøren ønsker yderligere oplysninger om kundens forbrug, kan dette ske ved, at kun-
den giver elleverandøren specifik adgang, for eksempel gennem kundestyret dataadgang.   
 
Elleverandøren skal efter anmodning fra Energinet.dk fremlægge dokumentation for kundens ac-
cept af elleverandørens indhentelse af oplysninger om kunden i DataHub.  
 
Ad 2 Indgåelse af aftale 
Den nye elleverandør indgår i denne fase en aftale om leverance med en kunde efter almindelige 
gældende aftaleretlige regler. 
 
Det er et krav til anmeldelse af leverandørskift i DataHub, at der foreligger en skriftlig eller elektro-
nisk aftale med kunden. Sådan aftale skal være i overensstemmelse med gældende regler herom, 
f.eks bekendtgørelse 1353 af 12. december 2014 om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 7 
samt øvrige gældende aftaleretlige regler. Kravene til dette er nærmere beskrevet i kapitel 3. 
 
Den nye elleverandør har i forbindelse med indgåelse af aftalen pligt til at oplyse kunden om, hvad 
kunden skal gøre, hvis fortrydelsesretten for forbrugere ønskes anvendt til annullering af aftalen.  
 
Elleverandøren skal desuden oplyse kunden om evt. mulighed for annullering af leverandørskiftet i 
DataHub, jf. kapitel 5.  
 
Ad 3 Anmeldelse af leverandørskift til DataHub 
En elleverandør skal anmelde leverandørskift til DataHub senest 10 arbejdsdage og tidligst 10 år 
før skæringsdatoen for leverandørskift. I forbindelse med et forstående leveranceophør kan der 
anmeldes leverandørskift med forkortet varsel, jf. kapitel 4.3.  
 
Elleverandøren har ansvaret for at anmelde leverandørskift til en dato, der sikrer, at reglerne for 
14-dages fortrydelsesret ved fjernkøb og for aftaler indgået uden for fast forretningssted for for-
brugere overholdes, jævnfør Lov nr. 1457 af 17. december 2013 om forbrugeraftaler. 
 
For så vidt muligt at sikre imod fejl ved anmeldelse af leverandørskift, skal elleverandøren angive 
kundens CPR-nr. eller CVR-nr. i anmeldelsen til DataHub. CPR-nr. eller CVR-nr. kontrolleres auto-
matisk op imod et i DataHub allerede registreret CPR-nr. eller CVR-nr. for at verificere, at det på-
 

7  [Henvisning opdateres når ”Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og aftaler om levering af elektricitet til 
elkunder” (Elleveringsbekendtgørelsen) træder i kraft]. 
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gældende CPR-nr. eller CVR-nr. er registreret på målepunktet. Der kan være op til 2 CPR-nr. regi-
strerede pr. målepunkt. Ved afvigelse mellem det anmeldte CPR-nr. eller CVR-nr. og et på måle-
punktet registreret CPR-nr. eller CVR-nr. afvises leverandørskiftet af DataHub. Hvis der anmeldes 
leverandørskift på et målepunkt, hvor der ikke i forvejen er registreret et CPR-nr. eller CVR-nr. på 
en kunde, afvises anmeldelsen af leverandørskift ikke af DataHub.8 
 
Ved korrekt verifikation sender DataHub en godkendelse som anført nedenfor.  
 
Det registrerede CPR-nr. kan kun ændres af den aktuelle elleverandør på målepunktet. 
 
Ad 4 Godkendelse 
Ved modtagelse af korrekt anmeldt leverandørskift godkendes anmeldelsen systemteknisk i Data-
Hub. Ved anmeldelser, som ikke kan godkendes systemteknisk, sender DataHub en afvisning på 
anmodning om leverandørskift til den nye elleverandør.  
 
Godkendelsen sker efter ”først-til-mølle princippet”, det vil sige, at den elleverandør, som først 
anmoder om leverandørskift til en given skæringsdato, vil blive kundens nye elleverandør fra denne 
dato. Alle efterfølgende anmodninger i DataHub om leverandørskift til samme dato afvises i Data-
Hub. 
 
Fremtidige leverandørskift vil efter godkendelse fremgå i kundeportalen. 
 
Ad 5 Indsendelse af kunderelaterede stamdata 
Efter godkendelsen modtager den fremtidige elleverandør kunderelaterede stamdata fra DataHub, 
og elleverandøren kontrollerer, udfylder/korrigerer og fremsender de korrekte kunderelaterede 
stamdata, herunder kundenavn(e), CPR-nr. eller CVR-nr., kontaktinformationer, DE-branchekode 
mv., senest inden annulleringsfristens udløb 3 arbejdsdage før skæringsdatoen. Hvis DataHub ikke 
har modtaget kunderelaterede stamdata senest ved annulleringsfristens udløb, vil DataHub annul-
lere leverandørskiftet.  
 
For leverandørskift med forkortet varsel og for Energinet.dk initierede leverandørskift gælder særli-
ge regler, jf. kapitlerne 4.3 og 4.5. 
 
CPR-nr. vil kun være tilgængelig i DataHub for den aktuelle elleverandør, som har anmeldt det. 
Elleverandøren skal informere kunden om, hvilket nummer som er blevet registreret, herunder 
særligt når der anvendes fiktive CPR-nr. eller CVR-nr., jf. kapitel 6.1. 
 
Ad 6 Bekræftelse af skæringsdato 
Den nye elleverandør har pligt til at sikre, at kunden er oplyst om, at der skiftes elleverandør til en 
aftalt skæringsdato og er oplyst om, at der skal indhentes en tællerstand til brug for slutafregning 
på skæringsdatoen. 
 
Ad 7 Eventuel annullering 
Den nye elleverandør har mulighed for at annullere et leverandørskift indtil 3 arbejdsdage før skæ-
ringsdatoen. Elleverandøren skal aftalemæssigt overfor kunden sikre, at der kun sker annullering, 
når det er nødvendigt eller berettiget. Dette kan fx være tilfældet, når elleverandøren eller kunden 
opdager, at leverandørskiftet er fejlagtigt, eller at kunden fortryder aftalen. Leverandørskift med 
 

8  I forbindelse med indførelse af engrosmodellen stilles alene krav om migrering af de CPR-nr., som elleverandøren i forvejen 
har registreret for egne kunder, og som elleverandøren må migrere efter reglerne i Persondataloven og øvrig lovgivning. 
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forkortet varsel og Energinet.dk initierede leverandørskift kan ikke annulleres, jf. kapitlerne 4.3 og 
4.5. Det annullerede leverandørskift fremgår i kundeportalen.  
 
Ad 8 Information til netvirksomheden og den hidtidige elleverandør  
For skabelonafregnede målepunkter modtager netvirksomheden 9 arbejdsdage før skæringsdatoen 
meddelelse fra DataHub om at indhente tællerstand og eventuelt opgøre forbrug. Ved annullering 
af leverandørskiftet, jf. ad 7, modtager netvirksomheden besked om annullering af indhentelse af 
tællerstand og eventuel opgørelse af forbrug. For flexafregnede målepunkter sendes anmodning 
om at indhente tællerstand efter annulleringsfristens udløb. Efter annulleringsfristens udløb sender 
DataHub en stop-meddelelse til den hidtidige elleverandør.  
 
For leverandørskift anmeldt med forkortet varsel og Energinet.dk initierede leverandørskift gælder 
særlige regler, jf. kapitlerne 4.3 og 4.5.  
 
Ad 9 Slutafregning 
Netvirksomheden indhenter tællerstand og opgør eventuelt forbrug til brug for den hidtidige elleve-
randørs slutafregning overfor kunden.  
 
Proceduren for opgørelse af elforbrug i forbindelse med leverandørskift er beskrevet i Forskrift D1: 
Afregningsmåling, kapitel 5. Hvis målepunktet er flex- eller timeafregnet, er der ikke behov for at 
opgøre forbrug, da data allerede sendes til DataHub jf. Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 4. 
Tællerstand skal dog fremsendes for flexafregnede målepunkter.  
 
Netvirksomheden kan validere og anvende en af elleverandøren anmeldt tællerstand.  
 
Netvirksomheden sender tællerstand og eventuelt opgjort forbrug til DataHub, som videresender 
data til den hidtidige elleverandør. DataHub sender ligeledes tællerstand til den nye elleverandør 
på flex- og skabelonafregnede målepunkter. 
 
Hvis netvirksomheden modtager meddelelse fra DataHub om annullering af leverandørskift før 
skæringsdatoen, skal netvirksomheden ikke indsende tællerstand og eventuel forbrug.  
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I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail.
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4.2 Proces for almindeligt leverandørskift 
1. Leverandørskift anmeldes af elleverandøren senest 10 arbejdsdage før skæringsdato og tidligst 

10 år før skæringsdato.  
2. DataHub validerer anmodningen systemteknisk, herunder at CPR-nr. eller CVR-nr. for det an-

meldte leverandørskift stemmer overens med det i DataHub registrerede CPR-nr. eller CVR-nr. 
for målepunktet.  Hvis anmodningen er systemteknisk korrekt, sender DataHub godkendelse til 
ny elleverandør. Hvis anmodningen systemteknisk ikke er korrekt, herunder hvis det anmeldte 
CPR-nr. eller CVR-nr. afviger fra det registrerede CPR-nr. eller CVR-nr., sender DataHub en af-
visning til ny elleverandør.  

3. Ny elleverandør sikrer, at kunden er oplyst om leverandørskift inden skæringsdatoen, og oply-
ser om, at tællerstand indhentes og om kundens muligheder for annullering af aftalen. 

4. Ny elleverandør kan annullere leverandørskift indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen.  
5. Ny elleverandør indsender kunderelaterede stamdata for målepunktet senest 3 arbejdsdage før 

skæringsdato. Hvis ikke dette sker, afvises leverandørskiftet af DataHub.  
6. På skabelonafregnede målepunkter modtager netvirksomheden 9 arbejdsdage før skæringsdato 

meddelelse fra DataHub med anmodning om indhentelse af tællerstand og eventuelt om opgø-
relse af forbrug på skæringsdato. For flexafregnede målepunkter sendes anmodning fra Data-
Hub efter annulleringsfristens udløb.  

7. Hvis elleverandøren annullerer et leverandørskift på et skabelonafregnet målepunkt, meddeler 
DataHub dette til netvirksomheden.  

8. Efter annulleringsfristens udløb sender DataHub stopmeddelelse til den hidtidige elleverandør. 
9. Meddelelse med tællerstand og eventuelt opgjort forbrug sendes af netvirksomheden til Data-

Hub. Tidsfrist for fremsendelse følger retningslinjerne i Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 
8. 

10. Meddelelse om tællerstand og eventuelt forbrug sendes af DataHub til den hidtidige elleveran-
dør efter modtagelse fra netvirksomheden. DataHub sender tællerstand til den nye elleveran-
dør på flex- og skabelonafregnede målepunker. 

 
4.3 Leverandørskift med forkortet varsel 
Med henblik på at undgå unødige afbrydelser i forbindelse med leveranceophør, er det muligt for 
en elleverandør at anmelde leverandørskift med forkortet varsel til DataHub under visse forudsæt-
ninger og med visse tilpasninger af de generelle regler for leverandørskift, jf. kapitel 4.1.  
 
Leverandørskift med forkortet varsel er alene muligt at anmelde til DataHub, hvor kunden ellers 
risikerer at få leverancen afbrudt.  
 
Følgende forudsætninger skal være opfyldt, for at det er muligt at foretage leverandørskift med 
forkortet varsel: 

1. Der er registreret et kommende leveranceophør i DataHub på målepunktet, og  
2. der er maksimalt 10 arbejdsdage til den ønskede skæringsdato for leveranceophøret, og 
3. der er ikke anmeldt andre leverandørskift eller flytninger inden skæringsdatoen for leve-

randørskiftet. 
 
Hvis alle 3 forudsætninger er opfyldt, kan der ikke gennemføres leverandørskift med almindeligt 
varsel i DataHub, men kun leverandørskift med forkortet varsel. 
 
Leverandørskift med forkortet varsel kan ikke annulleres. 
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DataHub fastsætter skæringsdatoen for leverandørskift med forkortet varsel ved anmeldelse og 
returnerer det til den nye elleverandør: 

• Ved leverandørskift anmeldt før- eller på den ønskede skæringsdato for leveranceophør, er 
skæringsdato for leverandørskiftet samme dato som den ønskede skæringsdato for det af 
den hidtidige elleverandør anmeldte leveranceophør. 

• Ved leverandørskift anmeldt efter den ønskede skæringsdato for leveranceophør, er skæ-
ringsdato for leverandørskift den dato, leverandørskift anmeldes. 

 
Elleverandøren skal opdatere kundestamdata, jf. kapitel 4.1, ad 5. Ved leverandørskift med forkor-
tet varsel skal opdatering af kundestamdata ske senest 4 arbejdsdage efter skæringsdatoen, men 
det anmeldte leverandørskift med forkortet varsel annulleres ikke ved overskridelse. DataHub sen-
der i stedet rykker om opdatering af kundestamdata. 
 
I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 
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4.4 Proces for leverandørskift med forkortet varsel 
1. Leverandørskift anmeldes af elleverandøren tidligst 10 arbejdsdage før den ønskede skærings-

dato for et til DataHub anmeldt leveranceophør.  
2. DataHub validerer anmodningen systemteknisk, herunder at CPR-nr. eller CVR-nr. for det an-

meldte leverandørskift stemmer overens med det i DataHub registrerede CPR-nr. eller CVR-nr. 
for målepunktet. Hvis anmodningen er systemteknisk korrekt, sender DataHub godkendelse til 
ny elleverandør sammen med den af DataHub fastsatte skæringsdato for leverandørskiftet. 
Hvis anmodningen systemteknisk ikke er korrekt, herunder hvis det anmeldte CPR-nr. eller 
CVR-nr. afviger fra det registrerede CPR-nr. eller CVR-nr., sender DataHub en afvisning til ny 
elleverandør.  

3. Når anmodning om leverandørskift med forkortet varsel er godkendt, sender DataHub medde-
lelse til netvirksomheden med anmodning om indhentelse af tællerstand og om evt. opgørelse 
af forbrug på skæringsdato. DataHub sender ligeledes meddelelse om stop af leverance til den 
hidtidige elleverandør. 

4. Ny elleverandør sikrer, at kunden er oplyst om leverandørskift inden skæringsdatoen, og oply-
ser om at indhentning af tællerstand sker. 

5. Ny elleverandør indsender kunderelaterede stamdata senest 4 arbejdsdage efter skæringsdato-
en. DataHub annullerer dog ikke leverandørskiftet, hvis ikke dette er sket, men sender en ryk-
ker om opdatering af kundestamdata. 

6. Meddelelse med tællerstand og eventuelt opgjort forbrug sendes af netvirksomheden til Data-
Hub. Tidsfrist for fremsendelse følger retningslinjerne i Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 
8. 

7. Meddelelse om tællerstand og eventuelt opgjort forbrug sendes af DataHub til den hidtidige 
elleverandør efter modtagelse fra netvirksomheden. DataHub sender tællerstand til den nye el-
leverandør på flex- og skabelonafregnede målepunker. 

 
4.5 Særligt om Energinet.dk initierede leverandørskift i DataHub 
I de situationer, som er omfattet af Elforsyningslovens § 72 e, foretager Energinet.dk leverandør-
skift fra en elleverandør til en anden elleverandør i DataHub i henhold til bestemmelserne i loven, 
efter at dokumentation er modtaget for, at den af loven omfattede situation er indtrådt.  
 
Energinet.dk identificerer relevante målepunkter og fordeler målepunkterne ud fra Energistyrelsens 
metode hertil. Energinet.dk annullerer fremtidige leverandørskift og fremtidige flytninger, fortaget 
af den elleverandør hvor der leverandørskiftes fra, ligesom der spærres for fremtidige leverandør-
skift og tilflytninger. 
 
Når Energinet.dk initierer fordelingen, gennemføres leverandørskift i DataHub til de overtagende 
elleverandører med start af leverance til den skæringsdato, som følger af lovgivning og omstæn-
dighederne i øvrigt. Skæringsdatoen kan ligge tilbage i tid. Elleverandøren kan ikke afvise eller 
annullere leverandørskiftet. DataHub meddeler den hidtidige elleverandør stop af leverance pr. 
skæringsdatoen.  
 
DataHub fremsender meddelelser om relevante kunde-, engros- og målepunktsstamdata til den ny 
elleverandør. Et CPR-nr., som i DataHub er registreret på målepunktet, slettes og videregives ikke 
ved leverandørskift initieret af Energinet.dk.  
 
Elleverandøren skal efter skæringsdatoen, som en del af det almindelige stamdataansvar, kontrol-
lere kunde- og engrosstamdata for de fordelte målepunkter og om nødvendigt indsende opdaterede 
stamdata til DataHub. 
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DataHub sender anmodning om indhentning af tællerstand og om eventuel opgørelse af forbrug til 
netvirksomheden for flex- og skabelonafregnede målepunkter. Netvirksomheden indhenter tæller-
stand og opgør eventuelt forbrug til skæringsdatoen og fremsender data til DataHub, som videre-
sender til den hidtidige elleverandør. DataHub sender ligeledes tællerstand til den ny elleverandør 
på flex- og skabelonafregnede målepunkter. 
 
I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 
 

 
 
4.6 Proces for Energinet.dk initierede leverandørskift 
1. En af Elforsyningslovens § 72 e omfattet situation indtræffer og dokumenteres overfor Energi-

net.dk. Energistyrelsen laver en fordeling af målepunkts ID’er til de af fordelingen omfattede 
elleverandører og returnerer fordelingen til Energinet.dk, som initierer leverandørskift af de re-
levante målepunkter til de elleverandører, som er blevet tildelt målepunkterne. 

2. DataHub sender meddelelse om start af leverance, inkl. skæringsdato, til den ny elleverandør.  
3. DataHub sender meddelelse om stop af leverance, inkl. skæringsdato til den hidtidige elleve-

randør. 
4. DataHub sender meddelelse til netvirksomheden om leverandørskift på skæringsdatoen. 
5. Ny elleverandør modtager alle relevante stamdata fra DataHub, undtagen CPR-nr., og skal 

kontrollere og om nødvendigt opdatere disse i DataHub.  
6. Meddelelse med tællerstand og eventuelt opgjort forbrug sendes af netvirksomheden til Data-

Hub. Tidsfrist for fremsendelse følger retningslinjerne i Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 
8. 
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7. Meddelelse om tællerstand og eventuelt opgjort forbrug sendes af DataHub til den hidtidige 
elleverandør efter modtagelse fra netvirksomheden. DataHub sender tællerstand til den nye el-
leverandør på flex- og skabelonafregnede målepunkter. 
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5. Elleverandørens og kundens adgang til at igangsætte proces 
for fejlagtigt leverandørskift 

 
5.1 Generelt vedr. fejlagtigt leverandørskift 
I forbindelse med gennemførelse af et leverandørskift kan der af den ene eller anden grund opstå 
fejl. Alt afhængig af hvornår sådanne fejl opdages, skal de håndteres på forskellig vis. 
 
5.1.1 Forudsætninger for fejlagtigt leverandørskift 
Hvis elleverandøren bliver (gjort) opmærksom på, at der er anmeldt og evt. gennemført et leve-
randørskift til en kunde uden at der foreligger en korrekt eller tilstrækkelig aftale med kunden, er 
der tale om et fejlagtigt leverandørskift. I så fald er elleverandøren forpligtet til at igangsætte og 
gennemføre processen for fejlagtigt leverandørskift. Det er samtidigt alene i disse situationer, at 
elleverandøren må bruge processen fejlagtigt leverandørskift.    
 
For at kunden kan påberåbe et fejlagtigt leverandørskift, skal en række forudsætninger være op-
fyldt: 
1. Der er tale om et fejlagtigt anmeldt leverandørforhold. 
2. Fejlen i leverandørskiftet kunne ikke være opdaget af kunden på et tidligere tidspunkt. 
3. Kunden har inden for rimelig tid reageret på henvendelser fra elleverandøren, hvorefter kunden 

har eller burde have kendskab til leverandørskift. 
4. Kunden har i alle tilfælde reageret ved den første modtagelse af faktura fra den nye elleveran-

dør. 
  

Der skal således være tale om noget undskyldeligt, som kunden med rimelig omhu ikke kunne 
have undgået. Det er fx ikke en fejl, hvis kunden skifter elleverandør inden bindingsperioden for 
aftalen med sin nuværende elleverandør er udløbet, eller kunden er blevet skuffet over indholdet af 
aftalen eller den faktiske pris for elleverancen, da kunden med rimelig omhu kunne have undgået 
dette.   
 
5.1.2 Kundens krav på at genindtræde 
I de tilfælde, hvor forudsætningerne for et fejlagtigt leverandørskift er opfyldt, har kunden krav på, 
at kunne genindtræde på uændrede vilkår i sin hidtidige aftale med den hidtidige elleverandør, 
uanset at elleverandøren har modtaget stop af leverance fra DataHub. Den eneste undtagelse hertil 
er, hvor der forud og uafhængigt af det anmeldte leverandørskift, som senere viser sig fejlagtigt, 
er meddelt ophør af aftalen overfor kunden. I dette undtagelsestilfælde kan den hidtidige elleve-
randør afvise at genoptage leverancen, og kunden bibeholder leverancen fra den fejlagtige leve-
randør indtil nyt leverandørskift kan foretages efter kapitel 4.   
 
Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor den hidtidige elleverandør er gået konkurs mv. eller ikke 
længere er registreret i DataHub, jf. Elforsyningsloven § 72 d, stk. 5. Her vil den fejlagtige elleve-
randør, uanset om der er tale om en af elleverandøren eller af kunden igangsat proces for fejlagtigt 
leverandørskift, modtage besked fra DataHub om, at processen er afvist grundet hidtidige elleve-
randørs manglende registrering.  
 
Den forurettede kunde har krav på at blive afregnet, som om fejlen ikke var sket. Dvs. hvis den 
fejlagtige elleverandør fx har sendt en faktura til kunden, bør den annulleres, og en ny faktura 
sendes fra den elleverandør, som har overtaget kunden. 
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I forholdet mellem den hidtidige og nye elleverandør vil spørgsmål om ansvar og eventuelle krav 
på erstatning for fejl i forbindelse med det anmeldte leverandørskift skulle afgøres efter dansk rets 
almindelige regler. 
 
5.1.3 Igangsættelse af processen 
Det er kun kunden selv eller den elleverandør, der fejlagtigt har gennemført et leverandørskift, 
som kan igangsætte processen for fejlagtigt leverandørskift. Den hidtidige elleverandør kan ikke 
igangsætte processen, men skal anvise kunden til selv at igangsætte processen via kundeportalen, 
jf. kapitel 5.4, eller henvise kunden til at kontakte den fejlagtige elleverandør.  
 
5.2 Elleverandørens adgang til at igangsætte processen fejlagtigt leverandørskift 
5.2.1 Fejlen opdages inden annulleringsfristens udløb 
Opdages det fejlagtige leverandørskift inden annulleringsfristens udløb, anses det ikke for en fejl 
rent markedsmæssigt. Elleverandøren kan derfor frit annullere leverandørskiftet efter reglerne i 
kapitel 4, dvs. uden benyttelse af processen for fejlagtigt leverandørskift. 
 
5.2.2 Fejlen opdages efter annulleringsfristens udløb 
Opdages det fejlagtige leverandørskift efter annulleringsfristens udløb, er elleverandøren forpligtet 
til at igangsætte og gennemføre processen for fejlagtig leverandørskift. Elleverandøren skal enten 
igangsætte processen for fejlagtigt leverandørskift i DataHub eller acceptere en anmodning fra 
kunden via DataHub om fejlagtigt leverandørskift.  
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I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 

 
5.3 Proces for elleverandørens adgang til at igangsætte fejlagtigt leverandørskift 
1. Den fejlagtige elleverandør modtager information om fejl og undersøger, om forudsætningerne 

for at gennemføre fejlagtigt leverandørskift er opfyldt. 
2. Den fejlagtige elleverandør anmelder uden unødigt ophold meddelelse om fejlagtigt leveran-

dørskift til DataHub. 
3. DataHub kvitterer med afgivelse af kontaktoplysninger for den elleverandør, der var på måle-

punktet forud for det fejlagtige leverandørskift (den hidtidige elleverandør).  
4. DataHub sender besked til den hidtidige elleverandør om fejlagtig leverandørskift og genopta-

gelse af leverance på målepunktet med den hidtidige kunde pr. den fejlagtige skæringsdato. 
Begge elleverandører modtager ligeledes kontaktoplysninger om den anden elleverandør til 
brug for afklaring af uklarheder om anvendelse af processen og til en eventuel økonomisk ud-
redning. 

5. Hvis leverancen med kunden ikke kan genoptages, fordi der er meddelt ophør af aftalen over 
for kunden, skal den hidtidige elleverandør afvise genoptagelsen af leverancen over for Data-
Hub. Afvisningen skal modtages i DataHub senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af besked 
om genoptagelse af leverance. Hvis elleverandøren ikke reagerer inden for tidsfristen, vil Data-
Hub automatisk registrere, at elleverandøren genoptager leverancen på målepunktet pr. den 
fejlagtige skæringsdato. Den hidtidige elleverandør kan ligeledes acceptere genoptagelsen in-
denfor de 3 arbejdsdage. 
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6. Hvis DataHub har modtaget besked om afvisning af genoptagelse af leverance fra den hidtidige 
elleverandør, sender DataHub besked til den fejlagtige elleverandør om afvisningen, og den 
fejlagtige leverandør bibeholder leverancen til målepunktet. Eventuelle uenigheder om, hvor-
vidt leverandørforholdet skal gå tilbage, afklares bilateralt mellem de 2 elleverandører. 

7. Hvis DataHub har modtaget besked med accept, eller svarfristen er overskredet, modtager den 
hidtidige elleverandør meddelelse om relevante kunde-, engros- og målepunktsstamdata. CPR-
nr. slettes af DataHub og videresendes ikke fra DataHub til elleverandøren. Elleverandøren skal 
kontrollere og om nødvendigt opdatere stamdata i DataHub. 

8. Der foretages ingen korrektioner i det periodiserede forbrug. Hvis der er tale om et skabelonaf-
regnet målepunkt, rettes andelstallene fremadrettet. Hvis der er tale om et flex- eller timeaf-
regnet målepunkt, sender DataHub timeværdier for perioden til den hidtidige elleverandør. 

9. De involverede elleverandører afklarer eventuelle økonomiske mellemværender bilateralt mel-
lem sig.  

 
5.4 Kundens adgang til at igangsætte processen fejlagtigt leverandørskift 
Til sikring af kundens forhold er det muligt for kunden at igangsætte en proces for fejlagtigt leve-
randørskift overfor elleverandøren via kundeportalen.  
  
Kunden kan ved iværksættelse af processen angive én af to årsager:  
 
1. Kunden kan anmelde ønske om ”Fortrydelsesret af forbrugeraftaler ved fjernsalg eller forbru-

geraftaler indgået uden for elleverandørens faste forretningssted”. 
2. Kunden kan anmelde et fejlagtigt leverandørskift.  

Ad 1 Fortrydelse efter Forbrugeraftaleloven 
Ved indgåelse af aftale skal elleverandøren i forbrugerforhold opfylde en række oplysningsforplig-
telser efter gældende regler, herunder fx oplyse om evt. fortrydelsesret for forbrugere ved fjern-
køb. Ved elleverandørens bekræftelse på aftale til kunden, jf. kapitel 4.1, skal det fremgå, at kun-
den via kundeportalen kan fortryde forbrugeraftaler, som er omfattet af Forbrugeraftalelovens be-
stemmelse om fortrydelse af forbrugeraftaler ved fjernsalg eller forbrugeraftaler indgået uden for 
elleverandørens faste forretningssted.  

Kunden kan via kundeportalen se information om anmodningen er accepteret, eller om elleveran-
dør har afvist anmodningen. Kunden får ligeledes oplysning om sine muligheder for klageadgang 
samt oplysning om generel adgang til leverandørskift med 10 arbejdsdages varsel. Kunden gøres 
opmærksom på, at det kan medføre eventuelle økonomiske omkostninger, hvis en gyldig kontrakt 
afbrydes. 
 
Ad 2 Fejlagtigt leverandørskift anmeldt af kunden 
Kunder kan via kundeportalen anmelde et fejlagtigt leverandørskift, dvs. i de tilfælde hvor der iføl-
ge kundens opfattelse er gennemført et leverandørskift, som er forkert. Ved anmeldelsen skal kun-
den angive, hvilken elleverandør der er tale om.  
 
Kunden oplyses via kundeportalen om forudsætningerne for at anmelde fejlagtigt leverandørskift jf. 
kapitel 5.1, herunder at anmeldelse af fejlagtigt leverandørskift kræver, at der skal være tale om 
noget undskyldeligt, som kunden med rimelig omhu ikke kunne have undgået, fx at der er tale om 
en forkert kunde, eller der ikke er indgået en aftale eller lign.  
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Kunden oplyses endvidere om muligheden for at indgå aftale med en anden elleverandør og an-
melde et nyt leverandørskift efter de gældende regler herfor, hvis forudsætningerne for at anmelde 
et fejlagtigt leverandørskift ikke er opfyldt.  
   
5.4.1 Elleverandørens forpligtelser efter kundens anmodning 
Elleverandøren, som har anmeldt det leverandørskift, som fortrydes eller meldes fejlagtigt af kun-
den, skal senest 5 arbejdsdage efter kundens anmeldelse acceptere eller afvise anmodningen.  

Hvis elleverandøren mener, at anmeldelsen ikke er korrekt eller acceptabel, skal elleverandøren 
meddele en afvisning til DataHub inden tidfristens udløb, og samtidig skal elleverandøren meddele 
dette til kunden. Elleverandøren kan eventuelt inden meddelelse tage kontakt til kunden for yderli-
gere afklaring samt evt. drøfte konsekvens for kunden, hvis denne fastholder fortrydelse eller an-
meldelse af fejlagtigt leverandørskift. 

Hvis elleverandøren ikke meddeler afvisning eller accept af kundens anmeldelse indenfor fristen på 
5 arbejdsdage, betragtes dette som en passiv accept.  
 
Hvis elleverandøren accepterer anmodningen, forløber processen forskelligt i DataHub afhængig af, 
om elleverandøren svarer på kundens anmodning før eller efter fristen for annullering af leveran-
dørskift: 
 
Accept modtaget før annulleringsfrist for leverandørskift 
Hvis tidsfristen for annullering af leverandørskift ikke er overskredet på tidspunktet for elleverand-
ørens accept, annulleres leverandørskiftet i DataHub og elleverandøren modtager besked herom fra 
DataHub.  

Accept modtaget efter annulleringsfrist for leverandørskift  
Hvis tidsfristen for annullering af leverandørskift er overskredet, håndterer DataHub processen som 
fejlagtig leverandørskift anmeldt af elleverandøren, dvs. DataHub sender anmodning til den hidtidi-
ge elleverandør om genoptagelse af leverancen. Processen forløber herefter som beskrevet i kapitel 
5.3, punkt 4 og følgende. 
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I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 
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5.5 Proces for kundens adgang til at igangsætte fejlagtigt leverandørskift 
1. Kunden anmelder enten fortrydelse eller fejlagtigt leverandørskift via kundeportalen. 
2. Elleverandøren modtager meddelelse fra DataHub om, at kunden ønsker at anvende fortrydelse 

eller mener, der er tale om en fejl, og den fejlagtige elleverandør undersøger, om forudsætnin-
gerne for at gennemføre annullering eller fejlagtigt leverandørskift er opfyldt. 

3. Den fejlagtige elleverandør accepterer eller afviser kundens anmodning uden unødigt ophold og 
senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af meddelelse fra DataHub. 

4. Ved afvisning af kundens anmodning skal den fejlagtige elleverandør samtidig meddele dette til 
kunden. Hermed afsluttes processen i DataHub. 

5. Ved den fejlagtige elleverandørs accept af kundens anmodning, eller hvis elleverandøren ikke 
reagerer på kundens anmodning inden 5 arbejdsdage, kan to forløb indtræde: 
5.1 Fristen på 3 arbejdsdage for annullering af leverandørskift er ikke overskredet, hvorfor 

DataHub annullerer leverandørskiftet og sender meddelelse til elleverandøren herom. 
5.2 Fristen på 3 arbejdsdage for annullering af leverandørskift er overskredet, hvorfor Data-

Hub sender besked til den hidtidige elleverandør med anmodning om genoptagelse af le-
verancen. Processen forløber herefter som beskrevet i kapitel 5.3, punkt 4 og følgende.  

 

Bilag 3 Side 175 af 323.



 

 
Dok. 15-08075-6 

Side 34 af 68 
 

6. Flytning 
 
Ved en flytning sker der et skift af en kunde på et målepunkt. Der kan iværksættes to processer for 
flytning i DataHub; tilflytning og fraflytning. 
 
Processen for tilflytning anvendes, hvis en kunde ikke allerede er registreret på et målepunkt, og 
kunden har indgået ny leveringsaftale angående målepunktet med en elleverandør. Tilflytning kan 
anmeldes af elleverandøren på to forskellige måder, men hvor der gælder samme forpligtelser for 
elleverandøren ved anmeldelsen: 

 
I. Almindelig tilflytning  

- Almindelige tilflytninger er den tilflytningsproces, der normalt skal anvendes. 
Her gælder ”først–til-mølle” princippet på skæringsdatoen, dvs. at der ikke kan 
anmeldes andre almindelige tilflytninger på skæringsdatoen efterfølgende. 

II. Sekundær tilflytning  
- Sekundære tilflytninger anvendes primært ved tilflytning af udlejere, som fx 

ved stiltiende accept9 ønsker at sikre, at leverancen til en lejebolig ikke afbry-
des. En sekundær tilflytning vil blive overskrevet, hvis der anmeldes tilflytning 
af en anden kunde til målepunktet med samme eller tidligere skæringsdato, jf. 
nærmere herom i proceshierarkiet i kapitel 6.7. 

 
Processen for fraflytning anvendes, hvis en kunde fraflytter et målepunkt og dermed ikke længere 
ønsker at hæfte for målepunktet. Fraflytningsprocessen gennemføres kun, hvis der ikke anmeldes 
tilflytning af en ny kunde til målepunktet med samme eller tidligere skæringsdato. I disse tilfælde 
afløses fraflytning af processen for tilflytning.   
 
Flytning skal meldes af kunden til en elleverandør. Processerne for tilflytning kan meldes af kunden 
til både kundens nuværende elleverandør eller til en ny elleverandør. Processen for fraflytning kan 
alene meldes af kunden til kundens nuværende elleverandør. I tilfælde af overlap af anmeldte flyt-
teprocesser håndteres dette efter reglerne i kapitel 6.7.  
 
Elleverandøren kan annullere fremtidige flytninger indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen. Det er 
elleverandørens ansvar at sikre, at der kun sker annullering, når det er nødvendigt eller berettiget i 
forhold til aftaleforholdet. Dette kan fx skyldes, at elleverandøren eller kunden opdager, at flytnin-
gen er fejlagtigt, eller at kunden fortryder aftalen.  
 
Alle anmeldte fremtidige leverandørskift til målepunktet annulleres i DataHub efter annulleringsfri-
stens udløb 3 arbejdsdage før skæringsdatoen for den anmeldte flytning.   
 
Såfremt en tilflytter ønsker et leverandørskift på målepunktet til et tidspunkt efter skæringsdatoen 
for tilflytning, skal det anmeldes af elleverandøren til DataHub efter annulleringsfristen for tilflyt-
ningen og med det almindelige varsel for leverandørskift. 
 
 
 
 

 

9  Lov nr. 633 af 16. juni 2014 om ændring af lov om elforsyning § 6 c. 
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6.1 Tilflytning 
Kunden melder tilflytning til elleverandøren. Det er elleverandørens ansvar at sikre, at tilflytning 
anmeldes til det rigtige målepunkt. 
 
Elleverandøren skal snarest muligt efter modtagelse af kundens meddelelse anmelde tilflytning til 
DataHub. Der kan dog tidligst anmeldes tilflytning 60 kalenderdage inden skæringsdatoen.  
 
Tilflytninger kan anmeldes med tilbagevirkende kraft indenfor følgende tidsfrister: 
 
1. Timeafregnede målepunkter: Senest 5 arbejdsdage efter skæringsdato. 
2. Skabelon- og flexafregnede målepunkter: Senest 15 arbejdsdage efter skæringsdato. 
 
Elleverandøren kan annullere tilflytningen indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen.  
 
Til- og fraflytter må selv håndtere det økonomiske mellemværende fx i refusionsopgørelsen, hvis 
den faktiske flyttedag er andersledes end den skæringsdato, der anmeldes til DataHub. 
 
Elleverandøren skal udrede alle betalinger for forbrug, tariffer, abonnementer, gebyrer mv., i den 
periode elleverandøren i DataHub er registreret som leverandør på målepunktet.  
 
Elleverandøren må alene anmelde tilflytning efter indgået aftale med én eller flere personer (højst 
to), der skal registreres som kunde for det pågældende målepunkt. Elleverandøren skal have en 
gyldig aftale med kunden om levering af el.  
 
Elleverandøren er ansvarlig for alene at anmelde tilflytning, hvor elleverandøren har foretaget kon-
trol af stamdata, således at det er sikret, at elleverandørens kunde ikke i forvejen er registreret 
som kunde på målepunktet. Hvis elleverandøren konstaterer, at kunden i forvejen er registreret 
som kunde på målepunktet, må elleverandøren ikke initiere tilflytningen, da der i så fald er tale om 
et leverandørskift.  
 
Ved tilflytninger skal elleverandøren angive kundens CPR-nr. eller CVR-nr. For at sikre at der er 
tale om en ny kunde, kontrollerer DataHub, at det anmeldte CPR-nr. eller CVR-nr. ikke er lig med 
et i forvejen registreret CPR-nr. eller CVR-nr. på målepunktet. DataHub giver mulighed for, at ind-
sende et fiktivt CPR-nr. eller CVR-nr. Elleverandøren må kun anvende fiktive CPR-nr. eller CVR-nr. i 
situationer, hvor kunden ikke har et sådant nummer, eller det ikke har været muligt at indhente 
som følge af stiltiende aftaleindgåelse.10 Fiktive CPR-nr. og CVR-nr. anses i DataHub som fuldt 
gyldige registreringer, hvilket medfører, at efterfølgende leverandørskift skal anmeldes med det 
pågældende fiktive CPR-nr./CVR-nr. for at blive accepteret. Tilflyttende elleverandør skal derfor 
informere kunden om, hvilket nummer som er blevet registreret ved tilflytningen. Efterfølgende 
rettelse af et fiktivt CPR-nr./CVR-nr. til korrekt CPR-nr./CVR-nr. sker ved stamdatakorrektion. 
 
Processen for tilflytning anvendes også i forbindelse med konkurs, dødsfald og lignende, hvor der 
skal indhentes en tællerstand og eventuelt opgøres forbrug, jf. Bilag 1: Processer for ændring af 
stamdata i tilfælde af dødsfald, skilsmisse, ændring af CVR nr. og konkurser. 
 

 

10  Lov nr. 633 af 16. juni 2014 om ændring af lov om elforsyning § 6 c. 
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I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail.

 
 
6.2 Proces for tilflytning 
1. Tilflytter kontakter den nuværende eller evt. ny elleverandør om en kommende tilflytning og 

oplyser aftagenummer, den nye adresse, en skæringsdato samt CPR-nr. eller CVR-nr.  
2. Tilflytters elleverandør melder tilflytning til DataHub tidligst 60 kalenderdage før skæringsdato-

en. Tilflytninger skal anmeldes senest 15 arbejdsdage efter skæringsdatoen på skabelon- og 
flexafregnede målepunkter og senest 5 arbejdsdage efter skæringsdatoen på timeafregnede 
målepunkter. Gældende forbrugerbeskyttelsesregler skal overholdes, hvis der er tale om en ny 
aftale mellem kunden og elleverandøren. Tilflytningsmeddelelsen skal blandt andet indeholde 
information om kundenavn, CPR-nr. eller CVR-nr., målepunkts ID samt skæringsdato. DataHub 
verificerer systemteknisk meddelelsen, herunder ved at kontrollere, at der ikke er match mel-
lem et anmeldt og et allerede registreret CPR-nr. eller CVR-nr. og DataHub godkender eller af-
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viser herefter meddelelsen overfor elleverandøren. Tilflytters elleverandør modtager samtidig 
med godkendelse en webaccesskode, som skal videreformidles til kunden. 

3. Tilflytters elleverandør kan anmelde en eventuel annullering af tilflytning til DataHub indtil 3 
arbejdsdage før skæringsdatoen. Tilflytninger anmeldt herefter kan ikke annulleres.  

4. DataHub anmoder efter udløbet af annulleringsfristen netvirksomheden om at indhente tæller-
stand og eventuelt om at opgøre forbrug på skæringsdatoen for tilflytningen.  

5. Ved udløbet af annulleringsfristen sender DataHub stop af leverance til den nuværende kundes 
elleverandør med information om skæringsdato, og den nuværende kundes elleverandør stop-
per leverancen på skæringsdatoen. DataHub sender ligeledes meddelelse om annullering af le-
verandørskift til de elleverandører, der har anmeldt fremtidige leverandørskift til målepunktet.  

6. Netvirksomheden indhenter tællerstand og opgør eventuelt forbrug eller validerer eventuelt en 
af elleverandøren fremsendt tællerstand efter proceduren for opgørelse af elforbrug i Forskrift 
D1: Afregningsmåling, kapitel 8, som sendes via DataHub til den nu hidtidige elleverandør til 
brug for slutafregning. Tællerstand sendes også til den nye elleverandør.  

 
Tilflytters elleverandør kan fremsende forslag til tællerstand og ligeledes for skabelonafregnede 
målepunkter fremsende forslag om et opdateret forventet årsforbrug til netvirksomheden via Da-
taHub, se også Forskrift H2: Skabelonafregning mv., kapitel 5.2. 
 
6.3 Fraflytning 
Kunden melder fraflytning til sin nuværende elleverandør. Fraflytning kan anmeldes til DataHub, 
hvis følgende forudsætninger er opfyldt: 
 
1. Kunden fraflytter målepunktet og ønsker ikke længere at hæfte for målepunktet. 
2. Den elleverandør, som har modtaget flyttemeddelelsen, har ikke en aftale med en anden kon-

kret kommende kunde på tidspunktet for registrering af fraflytning.  
 
Der kan kun meldes fraflytning for den registrerede kunde på målepunktet.  
 
Elleverandøren skal igangsætte processen for fraflytning uden ophold og senest 3 arbejdsdage og 
tidligst 60 kalenderdage før skæringsdatoen. Der kan ikke meldes fraflytning med tilbagevirkende 
kraft. 
  
Elleverandøren kan indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen for fraflytningen, annullere fraflytnin-
gen. DataHub anmoder efter udløbet af annulleringsfristen netvirksomheden om at indhente tæller-
stand og eventuelt om at opgøre forbrug på skæringsdatoen for fraflytningen. DataHub sender 
endvidere annullering af eventuelt fremtidige leverandørskift anmeldt på målepunktet. 
 
Såfremt der ikke inden eller på skæringsdatoen for fraflytning registreres en tilflytning, fraflytter 
DataHub den hidtidige kunde og indsætter kunde ”Ukendt”. Elleverandøren forbliver den samme. 
Elleverandøren hæfter således fortsat for betalinger relateret til målepunktet.  
 
Som undtagelse til ovenstående gælder at i netområder omfattet af forsyningspligt modtager den 
forsyningspligtige elleverandør meddelelse om start af leverance med kunde ”Ukendt” på skæ-
ringsdatoen for fraflytning. Det er således den forsyningspligtige elleverandør, som hæfter for be-
talinger relateret til målepunktet fra og med skæringsdatoen for fraflytningen.  
 
Indgår en elleverandør efter skæringsdatoen for fraflytning en gyldig aftale med ejeren af måle-
punktsadressen eller en anden kunde, kan elleverandøren anmelde tilflytning af den nye kunde til 
DataHub til skæringsdatoen for fraflytningen, jf. dog kapitel 6.1.  
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I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail.
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6.4 Proces for fraflytning 
1. Fraflytter kontakter sin nuværende elleverandør på målepunktet om en kommende fraflytning 

og oplyser en skæringsdato. 
2. Fraflytters elleverandør melder fraflytning til DataHub uden ophold, men tidligst 60 kalender-

dage og senest 3 arbejdsdage før skæringsdatoen. Fraflytningsmeddelelsen skal blandt andet 
indeholde information om målepunkts ID og skæringsdato. Elleverandøren kan eventuelt frem-
sende en af kunden oplyst tællerstand.  

3. DataHub verificerer systemteknisk meddelelsen ved at godkende eller afvise meddelelsen. 
4. Elleverandøren kan indtil 3 arbejdsdage inden skæringsdatoen for fraflytningen, annullere fra-

flytningen.  
5. DataHub anmoder efter udløbet af annulleringsfristen netvirksomheden om at indhente tæller-

stand og eventuelt opgøre forbrug på skæringsdatoen for fraflytningen. 
6. DataHub sender efter udløb af annulleringsfristen meddelelse om annullering af leverandørskift 

til de elleverandører, der har anmeldt fremtidige leverandørskift til målepunktet og som annul-
leres i DataHub på grund af flytningen. 

7. Såfremt der ikke på skæringsdatoen er registreret en tilflytning fremsender DataHub, i netom-
råder omfattet af forsyningspligt, meddelelse til den forsyningspligtige elleverandør om start af 
leverance med kunde ukendt. 

8. Netvirksomheden indhenter tællerstand og opgør eventuelt forbrug eller validerer eventuelt 
fremsendt tællerstand fra elleverandøren efter proceduren for opgørelse af elforbrug i Forskrift 
D1: Afregningsmåling, kapitel 8. Efter indberetning til DataHub sendes data via DataHub til fra-
flytters elleverandør til brug for slutafregning. 
 

6.5 Fejlagtig flytning 
I dette kapitel forudsættes følgende situation: 
1. Der er tilsyneladende gennemført en flytning "efter bogen". Blandt andet har den tilflyttendes 

elleverandør ikke haft grund til at antage, at anmeldelsen af tilflytning ikke var korrekt. 
2. Annulleringsfristen for flytningen er overskredet. 
 
Under disse forudsætninger skal elleverandøren uden ophold anmelde dette via DataHubs mar-
kedsportal.  
 
I forholdet mellem den hidtidige og den nye elleverandør vil spørgsmål om ansvar og eventuelle 
krav på erstatning for fejl i den anmeldte flytning skulle afgøres efter dansk rets almindelige regler. 
 
6.5.1 Kundens krav  
I de tilfælde, hvor den hidtidige kunde ikke har haft skyld i eller haft mulighed for at kunne opdage 
den "fejlagtige flytning", har kunden krav på, at kunne genindtræde på uændrede vilkår i sin hidti-
dige aftale med elleverandøren, uanset at elleverandøren har modtaget stop af leverance fra Data-
Hub.  
 
Hvis kundens aftale med den hidtidige elleverandør i mellemtiden er udløbet, og den hidtidig elle-
verandør overfor kunden har meddelt dette forud og uafhængigt af modtagelsen af besked om stop 
af leverance fra DataHub, kan den hidtidige elleverandør afvise den fejlagtige flytning. Den fejlagti-
ge elleverandør skal i dette tilfælde fortsætte leverancen til den (hidtidige) kunde. Tilsvarende 
gælder i de tilfælde, hvor den hidtidige elleverandør er gået konkurs eller på anden vist har mistet 
sin registrering i DataHub, også her skal den fejlagtige elleverandør opretholde leverancen.  
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6.5.2 Igangsættelse af processen 

1. Komplekse fejlagtige flytninger 
Komplekse fejl vedrører flere aktører end blot den fejlagtige leverandør og den hidtidige elleveran-
dør eller tekniske forhindringer i øvrigt, som kræver Energinet.dk’s kontrol inden en genopretning 
kan finde sted. 
 
Elleverandøren anmelder en kompleks fejlagtig flytning via DataHubs markedsportal ved at udfylde 
relevante oplysninger til brug for Energinet.dk. Elleverandøren modtager efter anmeldelse en be-
kræftelse på webform indeholdende de indtastede oplysninger. 
 
Energinet.dk behandler herefter anmeldelsen manuelt. Findes anmeldelsen korrekt, og accepterer 
den hidtidige elleverandør at genoptage leverancen, føres flytningen via DataHub tilbage til ud-
gangspunktet. Eventuelt fremtidige leverandørskift genoprettes, såfremt det er nødvendigt under 
hensyn til markedet.  
 

2. Simple fejlagtige flytninger 
Simple fejl vedrører kun den fejlagtige elleverandør og den hidtidige elleverandør og indebærer 
ikke tekniske hindringer, som kræver manuel kontrol af Energinet.dk. DataHub kontrollerer om de 
tekniske forudsætninger for en automatisk genoprettelsesproces er til stede.  
 
I DataHubs markedsportal kan elleverandøren se, om DataHub anser den fejlagtige flytning for 
teknisk simpel eller kompleks at korrigere. Fejlagtige flytninger, som er simple, kan håndteres fuldt 
ud via en EDI-kommunikation i DataHub uden Energinet.dk’s manuel håndtering, mens komplekse 
flytninger håndteres manuelt af Energinet.dk.  
 
Den anmeldende elleverandør kan tilvælge den manuelle proces, såfremt omstændighederne på-
tvinger dette. Elleverandøren skal i sin anmeldelse på DataHubs markedsportal angive årsagen 
hertil. 
 
Har elleverandøren anmeldt simpel fejlagtig flytning, gennemføres en automatisk genoprettelses-
proces. DataHub kvitterer indledningsvist med afgivelse af kontaktoplysninger til såvel den hidtidi-
ge som den fejlagtige elleverandør i forhold til afklaring af uklarheder om anvendelse af processen 
og til eventuel økonomisk udredning.  
 
Den hidtidige elleverandør modtager fra DataHub besked med anmodning om at genoptage leve-
rancen pr. den fejlagtige skæringsdato. Den hidtidige elleverandør skal svare på anmodningen med 
en accept eller en afvisning inden 3 arbejdsdage. Svarer den hidtidige elleverandør ikke inden tids-
fristen, anses det for en passiv accept. 
 
Hvis den hidtidige elleverandør accepterer at genoptage leverancen, modtager den hidtidige elleve-
randør meddelelser om relevante kunde-, engros- og målepunktsstamdata. CPR-nr. videresendes 
ikke fra DataHub til elleverandøren. Elleverandøren skal kontrollere og om nødvendigt opdatere 
stamdata i DataHub. 
 
Der foretages ingen korrektioner i det periodiserede forbrug. Andelstallene rettes fremadrettet for 
et skabelonafregnet målepunkt. For et flex- eller timeafregnet målepunkt sender DataHub time-
værdier for perioden til den elleverandør, der overtager kunden.  
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Ved afvisning fra hidtidig elleverandør modtager den fejlagtige elleverandør besked fra DataHub 
om fortsættelse af leverance. 
 
I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 

 
6.6 Proces for simpel fejlagtig flytning 
1. Den fejlagtige elleverandør modtager information om fejl og undersøger, om forudsætningerne 

for at gennemføre fejlagtigt flytning er opfyldt. 
2. Den fejlagtige elleverandør anmelder uden unødigt ophold den fejlagtige flytning til DataHub. 
3. DataHub kvitterer med afgivelse af kontaktoplysninger for den hidtidige elleverandør. Den hid-

tidige elleverandør modtager ligeledes kontaktoplysninger på den anmeldende elleverandør i 
forhold til afklaring af uklarheder om anvendelse af processen og til en eventuel økonomisk ud-
redning. 

4. DataHub sender besked til den hidtidige elleverandør med anmodning om genoptagelse af le-
verance på målepunktet med den hidtidige kunde pr. den fejlagtige skæringsdato.  

5. Hvis leverancen med kunden ikke kan genoptages, i det der er meddelt ophør af aftalen overfor 
kunden, skal den hidtidige elleverandør afvise genoptagelsen af leverancen over for DataHub. 
Afvisningen skal modtages i DataHub senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af besked om 

Bilag 3 Side 183 af 323.



 

 
Dok. 15-08075-6 

Side 42 af 68 
 

genoptagelse af leverance. Hvis elleverandøren ikke reagerer, vil DataHub automatisk registre-
re, at elleverandøren genoptager leverancen på målepunktet pr. den fejlagtige skæringsdato. 
Den hidtidige elleverandør kan ligeledes acceptere genoptagelsen indenfor de 3 arbejdsdage. 

6. Hvis DataHub har modtaget besked med afvisning af genoptagelse af leverance fra den hidtidi-
ge elleverandør, sender DataHub besked til den fejlagtige elleverandør om afvisningen, og den 
fejlagtige leverandør bibeholder leverancen til målepunktet. Eventuelle uenigheder om hvorvidt 
leverandørforholdet skal gå tilbage, afklares bilateralt mellem elleverandørerne. 

7. Hvis DataHub har modtaget besked med accept, eller svarfristen er overskredet, modtager den 
hidtidige elleverandør meddelelser om relevante kunde-, engros- og målepunktsstamdata. 
CPR-nr. videresendes ikke fra DataHub til elleverandøren. Elleverandøren skal kontrollere og 
om nødvendigt opdatere stamdata i DataHub. 

8. Der foretages ingen korrektioner i det periodiserede forbrug. Andelstallene rettes fremadrettet 
for et skabelonafregnet målepunkt. For et flex- eller timeafregnet målepunkt sender DataHub 
timeværdier for perioden til den elleverandør, der overtager kunden.  

9. De involverede elleverandører afklarer eventuelle økonomiske mellemværender bilateralt.  
 
6.7 Proceshierarki 
En flytning kan anmeldes på tre måder: 

1. Almindelig tilflytning med højeste prioritet i proceshierarkiet.  
2. Sekundær tilflytning med mellem prioritet i proceshierarkiet. 
3. Fraflytning med laveste prioritet i proceshierarkiet. 
 

Det er altid muligt for elleverandører at slå skæringsdato og tilflytters navn på et målepunkt op i 
DataHubs Markedsportal, men alligevel er der risiko for, at der meldes flere flyttebegivenheder til 
samme målepunkt på samme skæringsdato. Flyttebegivenheder vil derfor blive behandlet efter 
faste principper.  
 

- Almindelige tilflytninger har altid prioritet over sekundære tilflytninger og fraflytninger. 
- Sekundære tilflytninger har lavere prioritet end andre tilflytninger, også hvis der anmeldes 

en almindelig tilflytning på samme eller tidligere skæringsdato.  
- Fraflytninger har lavere prioritet end alle tilflytninger, også hvis der anmeldes en tilflytning 

på samme eller tidligere skæringsdato. 
 
Konkret betyder principperne at: 
1. Anmeldes en almindelig tilflytning til et målepunkt med en skæringsdato, hvor der allerede er 

anmeldt almindelig tilflytning, afvises den sidst anmeldte tilflytning ved anmodning.  
2. Anmeldes en almindelige tilflytning med en skæringsdato forskellig fra skæringsdatoen for en 

anden almindelig tilflytning gennemføres begge tilflytninger. Den tilflytning med den tidligste 
skæringsdato får virkning indtil tilflytningen med den seneste skæringsdato. 

3. Anmeldes en almindelig eller sekundær tilflytning til et målepunkt med en skæringsdato, hvor 
der allerede er anmeldt en sekundær tilflytning, accepteres den sidst anmeldte tilflytning og 
den først anmeldte tilflytning annulleres ved annulleringsfristens udløb.  

4. Anmeldes almindelig eller sekundær tilflytning med skæringsdato før skæringsdatoen for en 
sekundær tilflytning, godkendes den sidst anmeldte tilflytning og den først anmeldte tilflytning 
annulleres ved annulleringsfristens udløb for den sidst anmeldte tilflytning.  

5. Anmeldes en almindelig tilflytning med skæringsdato senere end skæringsdatoen for en sekun-
dær flytning, gennemføres flytningerne uafhængigt af hinanden. 

6. Anmeldes en sekundær tilflytning med skæringsdato senere end skæringsdatoen for en anden 
sekundær flytning, godkendes den sidst anmeldte tilflytning og annulleres ved annulleringsfri-
stens udløb for først anmeldte tilflytning. 
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7. Anmeldes en sekundær tilflytning til en skæringsdato på eller efter skæringsdatoen for en al-
mindelig tilflytning, vil den sekundære tilflytning blive godkendt ved anmeldelsen i DataHub, 
men annulleres ved annulleringsfristens udløb for den almindelige tilflytning. 

8. Anmeldes en fraflytning eller en sekundær tilflytning med en skæringsdato før skæringsdatoen 
for en almindelig tilflytning, godkendes fraflytningen/den sekundære tilflytning, og flytninger 
gennemføres uafhængigt af hinanden. 

9. Anmeldes en almindelig eller en sekundær tilflytning med en skæringsdato på eller tidligere 
end en skæringsdatoen for en fraflytning, godkendes tilflytningen og fraflytningen annulleres 
efter udløb af annulleringsfristen for tilflytningen.  

10. Anmeldes en almindelig eller en sekundær tilflytning til en skæringsdato senere end skærings-
datoen for en fraflytning, godkendes tilflytningen, og flytningerne gennemføres uafhængig af 
hinanden. 

11. Anmeldes fraflytning med skæringsdato på eller senere end skæringsdatoen for en almindelig 
eller en sekundær tilflytning, vil fraflytningen blive godkendt, men annulleret ved annullerings-
fristens udløb for tilflytningen. 

12. Anmeldes fraflytning med skæringsdato tidligere end skæringsdatoen for en almindelig eller en 
sekundær tilflytning, vil fraflytningen blive godkendt, og flytningerne gennemføres uafhængig 
af hinanden. 

13. Hvis fraflytning anmeldes med skæringsdato efter at en anden fraflytning er anmeldt, afvises 
fraflytningen og processen for annullering først skal anvendes. 

 
 
I Bilag 2: Proceshierarki for flytteprocesser er opført en samlet oversigt over DataHubs reaktion på 
samtlige kombinationer af anmeldelser af flytteprocesser til samme målepunkt. 
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7. Leveranceophør 
 
Leveranceophør er relevant at anvende, hvor en elleverandørs aftale med en kunde ophører, fx ved 
kundens eller elleverandørens berettigede opsigelse af aftalen. Når processen gennemføres, ophø-
rer elleverandørens hæftelse over for netvirksomheden for forbrug og engrosydelse mv. på måle-
punktet.  
 
Før et leveranceophør er gennemført i DataHub, skal målepunktet afbrydes af netvirksomheden. 
Det sikrer, at der ikke kan ske levering på målepunktet, efter at leveranceophøret er gennemført.  
 
Såvel elleverandør som kunde fjernes fra målepunktet i DataHub, hvis processen ikke annulleres af 
nuværende elleverandør inden den faktiske skæringsdato, eller hvis processen ikke stoppes ved, at 
der anmeldes leverandørskift eller tilflytning. Fremtidige anmeldte leverandørskift annulleres ligele-
des af DataHub, hvis ikke processen annulleres eller stoppes. 
 
Der sondres mellem: 
 

• Ønsket skæringsdato for leveranceophør  
o dvs. datoen som elleverandøren anmelder til DataHub 

• Faktisk skæringsdato for leveranceophør  
o dvs. datoen hvorfra og med elleverandørens hæftelse overfor netvirksomheden fak-

tisk ophører, hvis ikke leveranceophørsprocessen inden er annulleret eller stoppet 
af nuværende elleverandør.  

 
Leveranceophøret gennemføres i DataHub per den dato, hvor målepunktet registreres som afbrudt 
i DataHub og tidligst på den ønskede skæringsdato. I områder med forsyningspligt overgår kunden 
dog til den forsyningspligtige elleverandør på den ønskede skæringsdato, hvis ikke processen er 
startet af den forsyningspligtige elleverandør eller hvis ikke processen annulleres eller stoppes af 
nuværende elleverandør inden den ønske skæringsdato. 
 
Elleverandøren skal melde leveranceophør til DataHub tidligst 60 kalenderdage og senest 3 ar-
bejdsdage inden den ønskede skæringsdato til DataHub. 
 
Leveranceophør kan opdeles i følgende processer: 
 
1. Aftale om levering udløber eller opsiges 
2. Anmeldelse af leveranceophør til DataHub til ønsket skæringsdato 
3. Information til netvirksomheden om leveranceophør  
4. Eventuel annullering inden den faktiske skæringsdato 
5. Netvirksomheden gennemfører afbrydelse 
6. Faktisk skæringsdato for leveranceophør fastsættes 
7. Slutafregning  
 
Ad 1 Kunde eller elleverandør opsiger aftale om levering 
Såfremt aftalen om levering mellem kunde og elleverandør udløber eller opsiges, anvendes proces-
sen for leveranceophør.  
 
Ad 2 Anmeldelse af leveranceophør til DataHub til ønsket skæringsdato 
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Elleverandøren skal melde leveranceophør til DataHub tidligst 60 kalenderdage og senest 3 ar-
bejdsdage inden den ønskede skæringsdato til DataHub.  
 
Elleverandøren er ansvarlig for, at elleverandøren i forhold til aftaleforholdet med kunden og lov-
givning i øvrigt er berettiget til at anmelde et leveranceophør. 
 
Ad 3 Information til netvirksomheden om leveranceophør  
Efter anmeldelse af leveranceophør til DataHub sender DataHub anmodning om afbrydelse grundet 
leveranceophør til netvirksomheden.  
 
I netområder med forsyningspligt vil netvirksomheden ikke modtage anmodning om afbrydelse. I 
stedet vil kunden blive overført til den forsyningspligtige elleverandør, som vil modtage anmodning 
om leverancestart på den ønskede skæringsdato. Den forsyningspligtige elleverandør kan herefter 
anmelde leveranceophør til DataHub, hvorefter DataHub vil anmode netvirksomheden om en af-
brydelse. I netområder omfattet af forsyningspligt er det kun den forsyningspligtige elleverandør, 
som kan foranledige en afbrydelse grundet leveranceophør.  
 
Ad 4 Eventuel annullering indtil den faktiske skæringsdato 
Elleverandøren skal sikre, at der sker annullering af det anmeldte leveranceophør, når det er nød-
vendigt eller berettiget i forhold til aftalen med kunden. Dette kan f.eks. skyldes, at elleverandøren 
modtager betaling, og aftalen og leverancen herefter alligevel ikke skal ophøre. Elleverandøren kan 
annullere leveranceophøret indtil den faktiske skæringsdato er registreret i DataHub, dvs. indtil 
netvirksomheden har effektueret og anmeldt afbrydelsen til DataHub.  
 
Hvor elleverandøren inden den faktiske skæringsdato for et leveranceophør modtager stop af leve-
rance fra DataHub, som følge af at der gennemføres et leverandørskift eller en tilflytning på måle-
punktet, annullerer DataHub leveranceophøret.  
 
Når et leveranceophør annulleres i DataHub, sender DataHub annullering af leveranceophøret til 
netvirksomheden. Såfremt netvirksomheden modtager annulleringen af leveranceophøret på eller 
senere end den ønskede skæringsdato, skal netvirksomheden sikre, at afbrydelse ikke allerede er 
udført. Netvirksomheden skal gentilslutte forsyningen, såfremt afbrydelse er udført.  
 
Ad 5 Netvirksomheden gennemfører en afbrydelse 
Såfremt netvirksomheden ikke har modtaget besked om annullering af leveranceophør på den øn-
skede skæringsdato, skal netvirksomheden foretage en afbrydelse uden ugrundet ophold og an-
melde afbrydelsen til DataHub, jf. kapitel 9. Den ønskede skæringsdato er den tidligste dato, hvor-
på netvirksomheden må gennemføre afbrydelse i medfør af denne proces.  
 
Afbrydelser i forbindelse med leveranceophør skal anmeldes med en skæringsdato til den kalen-
derdag, der følger efter døgnet, hvori den fysiske afbrydelse sker, således at alt forbrug på dagen 
for afbrydelse slutopgøres. Er målepunktet allerede registreret som afbrudt i DataHub på den øn-
skede skæringsdato, skal netvirksomheden alligevel kontrollere og indsende en bekræftelse på, at 
målepunktet er afbrudt. Netvirksomheden anmelder afbrydelse på dagen for afbrydelsen, hvis det-
te er en arbejdsdag, og ellers senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen. 
 
Ad 6 Faktisk skæringsdato for leveranceophør fastsættes 
DataHub effektuerer leveranceophøret efter modtagelse af meddelelse om afbrydelse fra netvirk-
somheden og registrerer den faktiske skæringsdato for leveranceophøret til den af netvirksomhe-
den anmeldte skæringsdato for afbrydelse.  
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Når den faktiske skæringsdato er registreret, meddeler DataHub elleverandøren stop af leverance 
per den faktiske skæringsdato. Netvirksomheden modtager besked om, at leveranceophøret er 
gennemført. DataHub sender annullering af eventuelt fremtidige leverandørskift til de relevante 
elleverandører. 
 
Elleverandør ophører med at være registrerede på målepunktet fra den faktiske skæringsdato for 
leveranceophøret. Elleverandøren hæfter således alene for betalinger til forbrug og engrosydelser 
mv. på målepunktet indtil den faktiske skæringsdato.  
 
Kunden slettes ligeledes på den faktiske skæringsdato, da der herefter ikke længere er en elleve-
randør til at vedligeholde kundestamdata. 
 
Ad 7 Slutafregning  
Netvirksomheden sender tællerstand og eventuelt et opgjort forbrug til DataHub, som videresender 
data til den hidtidige elleverandør til brug for slutafregning til kunden.  
 
Proceduren for opgørelse af elforbrug er beskrevet i Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 5. Hvis 
målepunktet er flex- eller timeafregnet, er der ikke behov for at foretage en ny opgørelse af for-
brug, da data allerede sendes til DataHub, jf. Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 4. Tællerstand 
skal dog fortsat fremsendes på flexafregnede målepunker. 
 
I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail.  
 

Bilag 3 Side 188 af 323.



 

 
Dok. 15-08075-6 

Side 47 af 68 
 

 

Bilag 3 Side 189 af 323.



 

 
Dok. 15-08075-6 

Side 48 af 68 
 

 
7.1 Proces for leveranceophør 
1. Elleverandøren anmelder leveranceophør til DataHub senest 3 arbejdsdage før, og tidligst 60 

kalenderdage før den ønskede skæringsdato. 
2. DataHub sender efter anmeldelse af leveranceophør anmodning om afbrydelse grundet leve-

ranceophør til netvirksomheden med angivelse af den ønskede skæringsdato for leveranceop-
høret.  

3. Hvis netområdet er omfattet af forsyningspligt og der ikke på den ønskede skæringsdato er en 
elleverandør som hæfter for målepunktet, overflytter DataHub på den ønskede skæringsdato 
målepunktet med tilhørende kunde og meddeler leverancestart til den forsyningspligtige elleve-
randør. Et eventuelt registreret CPR-nr. slettes og medsendes ikke. Er det den forsyningspligti-
ge elleverandør selv, som har anmeldt leveranceophøret, gennemføres processen som i andre 
netområder, der ikke er omfattet af forsyningspligt. 

4. Elleverandøren kan indtil den faktiske skæringsdato er fastsat, annullere leveranceophøret i 
DataHub. Gennemføres et leverandørskift eller en tilflytning på målepunktet, annullerer Data-
Hub leveranceophøret. Såfremt der er sendt anmodning om afbrydelse til netvirksomheden, 
sender DataHub annullering af anmodningen til netvirksomheden. 

5. Såfremt netvirksomheden ikke har modtaget annullering af leveranceophør på den ønskede 
skæringsdato, iværksætter netvirksomheden uden ugrundet ophold en afbrydelse af målepunk-
tet og meddeler herefter skæringsdatoen for afbrydelsen til DataHub. Netvirksomheden anmel-
der afbrydelse på dagen for afbrydelsen, hvis dette er en arbejdsdag, og ellers senest 1 ar-
bejdsdag efter skæringsdatoen.  

6. DataHub fastsætter skæringsdatoen for afbrydelsen, som den faktiske skæringsdato for leve-
ranceophøret.  

7. DataHub meddeler elleverandøren stop af leverance med angivelse af den faktiske skæringsda-
to. DataHub meddeler ligeledes netvirksomheden leveranceophør per den faktiske skæringsda-
to. DataHub annullerer alle fremtidige leverandørskift og meddeler dette til de implicerede elle-
verandører samt sletter kundens registrering på målepunktet i DataHub.  

8. Netvirksomheden indhenter påden faktiske skæringsdato tællerstand og opgør eventuelt for-
brug og indsender disse til DataHub efter proceduren for opgørelse af elforbrug i Forskrift D1: 
Afregningsmåling, kapitel 8.  

9. DataHub videresender den af netvirksomheden indsendte tællerstand og eventuelt forbrug til 
den hidtidige elleverandør til brug for dennes slutafregning med kunden. I netområder omfattet 
af forsyningspligt sendes tællerstand også til den forsyningspligtige elleverandør. 
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8. Ændring af afregningsform 
 
Med ændring af afregningsform forstås skift mellem skabelon-, flex- eller timeafregning. Ændring 
af afregningsform foretages af netvirksomheden, og kan fx ske af følgende grunde: 
 
- Netvirksomhedens indfasning af flexafregning. 
- Kundens forbrug øges/formindskes i forhold til den obligatoriske grænse i netområdet. 
- Kunden ønsker af egen drift at skifte afregningsform fra flex- til timeafregning eller omvendt. 
- Elleverandøren og netvirksomheden har truffet særskilt aftale omkring skift af afregningsform 

fra skabelonafregning til flex- eller timeafregning på et målepunkt. 
 
Overgang fra skabelonafregning til flexafregning kan igangsættes per 1. juli 2016. Netvirksomhe-
den skal i den forbindelse senest 1. marts 2016 offentliggøre en plan for indfasning af flexafreg-
ning. Planen skal angive antallet af målepunkter, der forventes skiftet fra skabelonafregning til 
flex- eller timeafregning hver måned indtil udgangen af 2020, hvor alle målere skal være fjernaf-
læste.11 Planen skal løbende holdes opdateret af netvirksomheden. 
 
Skabelonafregnede målepunkter, hvor der er installeret en fjernaflæst elmåler, som kan måle for-
bruget på timebasis, skal skifte til flex- eller timeafregning hurtigst muligt dog under hensyntagen 
til reglerne for anmeldelse af skiftet (se nedenfor) samt i henhold til den indmeldte indfasnings-
plan. 
 
Netvirksomheden skal anmelde skift af afregningsform til DataHub inden for gældende tidsfrister: 
- Anmeldelse af skift af afregningsform fra skabelonafregning til flex- eller timeafregning skal ske 

senest én kalendermåned før skæringsdatoen til den 1. i en måned. 
- Anmeldelse af skift af afregningsform mellem flex- og timeafregning skal ske senest 1 arbejds-

dag efter, at skiftet er gennemført hos netvirksomheden. 
- Anmeldelse af skift af afregningsform kan tidligst ske 150 kalenderdage før skæringsdatoen. 
 
Såfremt et skifte fra skabelonafregning til flex- eller timeafregning ikke kan gennemføres på grund 
af tekniske fejl, fx ved fejl i hjemtagningen af måledata, kan netvirksomheden annullere et skift af 
afregningsform indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen. Netvirksomheden skal her indsende et 
fornyet skifte til skabelonafregning på samme skæringsdato som det oprindelige skifte væk fra 
skabelonafregning. 
 
Netvirksomheden kan ikke med udgangspunkt i flex- eller timeafregning skifte en kunde til skabe-
lonafregning. 
 
Sker der udskiftning af elmåleren i forbindelse med ændring af afregningsform eller i øvrigt, skal 
netvirksomheden opdatere stamdata for målepunktet i DataHub. Netvirksomheden skal i forbindel-
se hermed indsende tællerstand og det eventuelt opgjorte forbrug til DataHub for den nedtagne 
måler samt tællerstand for den nye måler. 
 
 
 
 
 

 

11  Jf. BEK nr. 1358 af 03/12/2013.  
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I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail.  

 
 
8.1 Proces for ændring af afregningsform 
1. Netvirksomheden indmelder skift af afregningsform fra skabelon- til flex- eller timeafregning jf. 

netvirksomhedens indfasningsplan, eller efter aftale med elleverandøren/kunden for et givent 
målepunkt. 

2. Netvirksomheden skal fremsende skift af afregningsform fra skabelon til flex- eller timeafreg-
ning til DataHub tidligst 150 kalenderdage før og senest 1 kalendermåned før til den 1. i en 
måned. 

3. Netvirksomheden skal fremsende skift af afregningsform mellem flex- og timeafregning til Da-
taHub tidligst 150 kalenderdage før og senest 1. arbejdsdag efter skiftet er gennemført hos 
netvirksomheden. 

4. DataHub videresender bekræftelse om ændring af afregningsform til nuværende og fremtidige 
elleverandører for det involverede målepunkt. 

5. Ændring af princippet for fremsendelse af måledata gennemføres fra skæringsdatoen for æn-
dring af afregningsform. 

6. Pr. skæringsdatoen indhenter netvirksomheden tællerstand og eventuelt laves en opgørelse af 
forbruget efter reglerne for hidtidig afregningsform og som nærmere beskrevet i Forskrift D1: 
Afregningsmåling, kapitel 8 og indsender data til DataHub, der videresender til elleverandøren 
for målepunktet.  
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9.  Afbrydelse/genåbning af et målepunkt 
 
Afbrydelser gennemføres af netvirksomheden og indebærer, at målepunktets installation fysisk 
afbrydes fra at levere el til eller fra kunden.  
 
Afbrydelse af et målepunkt medfører ikke, at elleverandørens kundeforhold eller hæftelse for geby-
rer og abonnementer overfor netvirksomheden, ophører. Dette er i stedet konsekvensen af leve-
ranceophør, der ligeledes, som led i en særskilt proces, leder til en afbrydelse. Reglerne for leve-
ranceophør og anmeldelse af afbrydelse i forbindelse hermed er særskilt beskrevet i kapitel 7. 
 
Elleverandører kan anmelde flytninger, leverandørskift og leveranceophør til DataHub på afbrudte 
målepunkter, såfremt forudsætningerne herfor i øvrigt er opfyldt.  
 
Elleverandøren kan indsende anmodning om genåbning, idet det forudsættes, at det sker efter 
aftale med kunden.  
 
Netvirksomheden skal anmelde afbrydelse eller genåbning til DataHub med skæringsdato til den 
dato, hvorpå den fysiske afbrydelse/genåbning sker. Bemærk særlige regler gælder for skærings-
dato for afbrydelse i forbindelse med leveranceophør, jf. kapitel 7. 
 
Anmeldelse til DataHub skal ske senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato. 
 
En netvirksomheds fysiske afbrydelse af et målepunkt skal i følgende tilfælde anmeldes til Data-
Hub: 
 
1. Elleverandøren anmoder på baggrund af henvendelse fra kunden netvirksomheden om en af-

brydelse med en forventet varighed, som overstiger et fuldt kalenderdøgn. 
2. Kunden på målepunktet henvender sig direkte til netvirksomheden med ønske om afbrydelse af 

målepunktet med en forventet varighed, som overstiger et fuldt kalenderdøgn.  
3. Tekniske afbrydelser med en forventet varighed som overstiger et fuldt kalenderdøgn. Tekniske 

afbrydelser kan fx indtræde ved fejl i og reparation af elforsyningsnettet, fejl i kundens installa-
tion, brand mv. 
 

I situation 1 modtager netvirksomheden meddelelse fra DataHub om, hvem der er elleverandør på 
målepunktet, således at elleverandøren kan kontaktes direkte, hvis netvirksomheden bliver nødt til 
at indstille afbrydelsen, fx hvis der i forbindelse med afbrydelsen opstår situationer, hvor der ikke 
umiddelbart kan afbrydes.  Netvirksomheden kan i aktørstamdataregistret finde relevante kontakt-
oplysninger på elleverandøren. Bemærk afbrydelser i forbindelse med leveranceophør er særskilt 
beskrevet i kapitel 7. 
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9.1 Proces for afbrydelse og genåbning af et målepunkt 
1. Processen for fysisk afbrydelse af et målepunkt igangsættes ved, at kunden kontakter sin nu-

værende elleverandør, som kontakter netvirksomheden med ønsket afbrydelse. Netvirksomhe-
den kan ligeledes på vegne af kunden eller af egen drift anmelde en afbrydelse direkte til Da-
taHub, hvis afbrydelsen har en forventet varighed, som overstiger et fuldt kalenderdøgn. 

2. Netvirksomheden afbryder målepunktet fra elforsyningsnettet.  
3. Ved anmeldelse til DataHub angives skæringsdatoen som det kalenderdøgn, hvori der afbrydes. 

Netvirksomheden anmelder afbrydelse senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen. 
4. DataHub videresender meddelelsen om afbrydelse til den nuværende elleverandør samt an-

meldte fremtidige elleverandører efter modtagelse. 
5. Elleverandøren sender meddelelse til DataHub om ønsket genåbning af målepunktet og medde-

lelse videregives til netvirksomheden. 
6. Netvirksomheden genåbner målepunktet til elforsyningsnettet og sender besked til DataHub 

om genåbning af målepunktet senest 1 arbejdsdag efter genåbningen. Skæringsdato angives 
som døgnet, hvori der fysisk genåbnes. 

7. DataHub videresender meddelelsen om gentilslutning til nuværende og anmeldte fremtidige 
elleverandører efter modtagelse.  

 
De ovennævnte regler gælder alene for midlertidig afbrydelse af et målepunkt. Ved nedlæggelse af 
målepunkt skal processen fra kapitel 11 følges. 
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10.  Oprettelse af nyt målepunkt 
 
Processen initieres af netvirksomheden på baggrund af henvendelse (ikke EDI-meddelelse) fra en 
elinstallatør, som indsender en meddelelse om oprettelse af et nyt målepunkt til DataHub.  
 
Oprettelse af nye målepunkter sker ved en anmeldelse af målepunktsstamdata til DataHub. Et ny-
oprettet målepunkt står uden elleverandør efter oprettelse og kan først tilsluttes af netvirksomhe-
den, når en elleverandør har gennemført en tilflytning på målepunktet.  

 
Der skelnes ikke mellem permanente målepunkter eller målepunkter, som kun er aktive i kortere 
tid.  
 
Når netvirksomheden opretter et målepunkt i DataHub, skal netvirksomheden tilknytte de relevan-
te målepunktsrelaterede stamdata for målepunktet, og netvirksomheden og Energinet.dk skal til-
knytte de relevante engrosrelaterede stamdata, jf. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og 
afgiftsforhold.  
 
Netvirksomheden kan til enhver tid oprette et målepunkt, også når det ikke vides, hvornår måle-
punktet kan tilsluttes elforsyningsnettet. Dette vil ofte være tilfældet, hvis netvirksomheden får 
information om en ny-udstykning, eller hvor en elinstallatør i god tid opsætter en måler, som først 
senere skal kunne aftage strøm. 
 
På et nyoprettet målepunkt, som endnu ikke er tilsluttet, er det muligt at gennemføre flytninger og 
leverandørskift med almindelige varsler.  
 
Det er en forudsætning for tilslutning af et målepunkt, at netvirksomheden har modtaget besked 
fra DataHub om, at en elleverandør er tilknyttet målepunktet og således hæfter for forbrug og en-
grosydelser mv. Netvirksomheden modtager besked herom i forbindelse med en tilflytning. 
 
I netområder omfattet af forsyningspligt sker en automatisk registrering af den forsyningspligtige 
elleverandør, når netvirksomheden tilslutter målepunktet i DataHub. Netvirksomheden har i netom-
råder omfattet af forsyningspligt forpligtigelse til at fortælle kunden, at denne vil modtage det for-
syningspligtige produkt. Netvirksomheden skal endvidere oplyse kunden om, at såfremt en anden 
elleverandør ønskes fra tilslutningsdagen, skal kunden få denne anden elleverandør til at gennem-
føre en tilflytning på målepunktet.  
 
Tilslutning af målepunktet sker, når netvirksomheden har sikret, at de tekniske forudsætninger er 
opfyldt og angiver målepunktet som tilsluttet ved en stamdataændring. Netvirksomheden indhen-
ter tællerstand ved tilslutning og indsender til DataHub, der videresender til elleverandøren for 
målepunktet  
 
Hvis netvirksomheden modtager oplysninger om, at målepunktet aldrig vil blive aktivt, kan netvirk-
somheden nedlægge målepunktet efter reglerne i kapitel 11. 
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I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 

 
10.1 Proces for oprettelse af nyt målepunkt som nyoprettet  
1. Elinstallatøren fremsender på vegne af kunden en elektronisk (ikke EDI-meddelelse) tilmelding 

til netvirksomheden om etablering af et nyt målepunkt. 
2. Netvirksomheden anviser et tilslutningspunkt i elforsyningsnettet til elinstallatøren. 
3. Netvirksomheden meddeler oprettelsen af målepunktet ved at sende stamdata med status "ny-

oprettet" til DataHub uden ugrundet ophold og senest 1 arbejdsdag efter anvisningen af tilslut-
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ningspunktet. I meddelelsen skal netvirksomheden angive alle relevante målepunktsrelaterede 
stamdata for målepunktet. 

4. DataHub afventer herefter en tilflytning på målepunktet.  
 
Proces for det videre forløb fra nyoprettet til tilslutning 
5. Kunden og elleverandøren indgår aftale om levering til det givne målepunkt.  
6. Elleverandøren anmelder en tilflytning til DataHub. DataHub meddeler netvirksomheden, at der 

er opstået et leveranceforhold på målepunktet. Netvirksomheden kan ikke tilslutte målepunktet 
i DataHub inden en elleverandør er tilknyttet målepunktet. 
I netområder omfattet af forsyningspligt kan kunden anmode netvirksomheden om at tilslutte 
målepunktet uden at der på forhånd er tilknyttet en elleverandør på målepunktet. Hvis kunden 
allerede er registreret som kunde på målepunktet, anmelder elleverandøren et leverandørskift 
efter reglerne i kapitel 4.  

7. Når de tekniske forudsætninger herefter er opfyldt og målepunktet tilsluttes elforsyningsnettet, 
foretager netvirksomheden stamdataopdatering med ændring af status til tilsluttet.  

8. DataHub sender besked om stamdataændring til elleverandøren på målepunktet.  
Hvis det er et målepunkt omfattet af forsyningspligten som tilsluttes, sender DataHub besked 
om start af leverance, med kunde ”Ukendt. 

9. Hvis netvirksomheden bliver opmærksom på, at målepunktet aldrig vil blive tilsluttet, kan net-
virksomheden nedlægge målepunktet i DataHub. 
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11.  Nedlæggelse af målepunkt 
 
Processen for nedlæggelse af målepunkt iværksættes, når kunden kontakter sin netvirksomhed 
eller sin elleverandør med ønske om at nedlægge et målepunkt, eller hvor netvirksomheden finder 
det hensigtsmæssigt at nedlægge et målepunkt. Hvor der er en elleverandør tilknyttet målepunk-
tet, skal netvirksomheden i alle tilfælde sikre sig, at kunden er informeret om, at nedlæggelsen 
medfører et ophør af leveringsaftalen med elleverandøren på målepunktet. 
 
Netvirksomheden skal anmelde nedlæggelse af målepunkt til DataHub. Nedlæggelsen kan ikke 
efterfølgende annulleres, og vil derfor altid føre til, at målepunktet får status nedlagt i DataHub. Er 
nedlæggelsen sket ved en fejl, skal der oprettes et nyt målepunkt.  
 
Processen for nedlæggelse af målepunkt anmeldes af netvirksomheden til DataHub tidligst 30 ka-
lenderdage før og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen. 
 
Efter anmeldelsen modtager nuværende og eventuelle fremtidige elleverandører besked om stop af 
leverance. Den nuværende elleverandør modtager endvidere tællerstand og eventuelt en opgørelse 
af elforbruget til at brug for udarbejdelse af slutafregning til kunden. 
 
Hvis nedlæggelsen i DataHub sker efter den fysiske nedtagning, indsendes en tællerstand og even-
tuelt en aperiodisk opgørelse af forbrug pr. nedtagelsesdatoen, og der indsendes nul i forbrug pr. 
nedlæggelsesdatoen. 
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I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 

 
11.1 Proces for nedlæggelse af målepunkt. 

1. Netvirksomheden får anmodning om at nedlægge et målepunkt. Såfremt kunden henven-
der sig til elleverandøren, skal elleverandøren anmode om nedlæggelse via DataHub til 
netvirksomheden og kan herefter tage direkte kontakt til netvirksomheden og aftale nær-
mere. Aftale om nedtagelse af måler indgås mellem kunden og netvirksomheden. 

2. Netvirksomheden anmelder uden ugrundet ophold nedlæggelse af målepunkt til DataHub.  
3. DataHub verificerer meddelelsen ved at godkende eller afvise meddelelsen.  
4. DataHub sender besked om nedlæggelse af målepunkt til nuværende og eventuelle fremti-

dige elleverandører. 
5. Netvirksomheden indhenter tællerstand og opgør eventuelt forbrug ved nedtagelse af må-

leren efter proceduren for opgørelse af elforbrug i Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 8. 
Herefter sendes tællerstand og eventuelt forbrug til kundens elleverandør, der sender slut-
opgørelse til kunden.  
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12.  Oversigter over forpligtelser og sanktioner 
 
Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende for-
skrift, jf. kapitel 2.1.  
Nedenstående er der indsat to skemaer, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktioneres, 
samt hvilken aktør reglen gælder for. 
 
Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 
31, stk. 2 eller § 22, stk. 3 
Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for aktører 
med undtagelse af netvirksomheder 
Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af Elforsy-
ningslovens § 31, stk. 2, kan Energinet.dk i henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 3 meddele 
påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet.dk træffe afgørelse om hel eller delvis 
udelukkelse fra at gøre brug af Energinet.dk's ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Energinet.dk’s sank-
tioner, rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger således på 
en forpligtelse pålagt Energinet.dk ved lov for at sikre markedets funktion, herunder brugen af 
Energinet.dk’s ydelser.  
 
Vurderingen af om en virksomhed groft eller gentagende gange tilsidesætter sine forpligtelser skal i 
praksis håndteres ud fra en processuel tilgang: 
 

• Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den 
systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den mang-
lende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte arbejdsdage med 
besked om at rette forholdet inden udløb af fristen.  

 
• Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev stilet 

til virksomhedens direktør indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage for korrekti-
on af misligholdelsen/-erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en manglende overholdel-
se af fristen vil medføre en grov tilsidesættelse af virksomhedens forpligtelser og medføre 
udelukkes af virksomheden fra benyttelse af Energinet.dk’s ydelser. 

 
Afgørelser efter Elforsyningslovens § 31, stk. 3 vil således blive baseret på den nævnte rykkerpro-
cedurer og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister.    
 
Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for netvirk-
somheder 
Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens § 31 stk. 2, der 
vedrører virksomhedens bevillingsmæssige aktiviteter, skal Energinet.dk jf. Elforsyningslovens § 
31, stk. 3, 2. og 3. pkt. orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet.  
 
Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 22, stk. 3 – gældende for netvirk-
somheder 
Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22 stk. 3 vedrørende 
oplysninger om måling af elektricitet, kan dette medføre påbud som anført i Elforsyningsloven § 85 
c, stk. 1 samt eventuelle daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitilsynet iht. Elforsy-
ningslovens § 86, stk. 1. Hvis Energinet.dk bliver opmærksom på / gjort opmærksom på tilside-
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sættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22, stk. 3, vil dette blive håndteret ud fra føl-
gende formelle proces: 

• Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den 
systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den mang-
lende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Endvidere oplyses det, at tilsidesættelsen indbe-
rettes til Energitilsynet til videre foranstaltninger. 

 
OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af 
forskrifterne 
Hvis Energinet.dk bliver opmærksom på / gjort opmærksom på andre tilsidesættelser af forpligtel-
ser for aktørerne i relation til anvendelse af forskrifterne, vil disse blive indberettet til Energitilsynet 
eller Energistyrelsen, alt efter hvem der har kompetencen på området.  
Overtrædelserne ligger i disse tilfælde ikke inden for Energinet.dk’s hjemmel til sikring af marke-
dets funktion, herunder anvendelsen af Energinet.dk’s ydelser. Energinet.dk har således ikke 
hjemmel til at sanktionere overtrædelserne, hvorfor Energinet.dk vil registrere disse og rapportere 
overtrædelserne til Energistyrelsen/Energitilsynet. Det vil dermed være op til Energistyrel-
sen/Energitilsynet at vurdere, om og i givet fald hvad der skal foretages yderligere i sagerne.   
 
Netvirksomhed forkortes NV, balanceansvarlig BA og Elleverandør EL. 
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OVERSIGT 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 eller § 22, stk. 3 
 
Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter 

reglen sig til 
Sanktionsbestem-
melse 

3.2 Sikkerhed for behandling af oplysninger  
Det er aktørens ansvar, og aktøren indestår for, at aktøren alene indhenter og behandler oplysnin-
ger, herunder kommunikerer oplysninger med DataHub i overensstemmelse med gældende lovgiv-
ning, herunder særligt lov om behandling af personoplysninger. Aktøren er således særligt forpligtet 
til at sikre sig nødvendigt samtykke, hvis aktøren ønsker at behandle oplysninger, som er henførba-
re til en fysisk person. Aktøren er således forpligtet til at sikre og i nødvendigt omfang indhente 
samtykke til den ønskede behandling af oplysninger om kunden, som aktøren ønsker at foretage.  
 
Det er aktørens ansvar, og aktøren indestår for at have truffet de nødvendige og tilstrækkelige tek-
niske (herunder IT) og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om kunder 
hændeligt eller ulovligt fortabes, forringes eller kommer uvedkommende til kendskab. 
 

EL 
NV 
BA 

Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.3 Såfremt en kontrol identificerer eller Energinet.dk i øvrigt bliver bekendt med, at en elleverandør 
groft eller gentagne gange har tilsidesat forpligtelsen til at opnå fuldmagt inden indhentelse af 
stam- og måledata, eller anmelder leverandørskift uden gyldigt aftalegrundlag, kan Energinet.dk 
træffe afgørelse om helt eller delvist at udelukke elleverandøren fra at gøre brug af DataHub, jf. 
Elforsyningslovens § 31, stk. 3, som beskrevet i kapitel 2. 
 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.4 Det er et krav til anmeldelse af leverandørskift i DataHub, at der foreligger en skriftlig eller elektro-
nisk aftale med kunden. 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.4 Elleverandøren kan alene indgå aftale om leverandørskift med den/de i DataHub registrerede kun-
de/-r for det pågældende målepunkt. Elleverandøren er således ansvarlig for at foretage kontrol af 
og sikre, at den ønskede fremtidige kunde er registreret som kunde på målepunktet og alene at 
gennemføre leverandørskift, hvor elleverandøren har foretaget kontrol af disse stamdata og sikret 
dette, jf. kapitel 4. 
 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 
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3.4 Ved tilflytning af en ny kunde på det pågældende målepunkt er elleverandøren også ansvarlig for, at 
der alene foretages tilflytning af kunder, hvor elleverandøren har en gyldig aftale med kunden efter 
gældende regler.    
 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.8 Elleverandøren er forpligtet til at stille Kundeportalen til rådighed overfor kunder via elleverandørens 
hjemmesider.  
 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

4.1 Ad 9 Netvirksomheden sender tællerstand og eventuelt opgjort forbrug til DataHub, som videresender 
data til den hidtidige elleverandør.  

NV  

4.3 Elleverandøren skal opdatere kundestamdata, jf. kapitel 4.1, ad 5. Ved leverandørskift med forkor-
tet varsel skal opdatering af kundestamdata ske senest 4 arbejdsdage efter skæringsdatoen, men 
det anmeldte leverandørskift med forkortet varsel annulleres ikke ved overskridelse.  

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

5.1.1 I så fald er elleverandøren forpligtet til at igangsætte og gennemføre processen for fejlagtigt leve-
randørskift. Det er samtidigt alene i disse situationer, at elleverandøren må bruge processen fejlag-
tigt leverandørskift.    
 
For at kunden kan påberåbe et fejlagtigt leverandørskift, skal en række forudsætninger være op-
fyldt: 
1. Der er tale om et fejlagtigt anmeldt leverandørforhold. 
2. Fejlen i leverandørskiftet kunne ikke være opdaget af kunden på et tidligere tidspunkt. 
3. Kunden har inden for rimelig tid reageret på henvendelser fra elleverandøren, hvorefter kunden 

har eller burde have kendskab til leverandørskift. 
4. Kunden har i alle tilfælde reageret ved den første modtagelse af faktura fra den nye elleveran-

dør. 
 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

5.1.2 Den eneste undtagelse hertil er, hvor der forud og uafhængigt af det anmeldte leverandørskift, som 
senere viser sig fejlagtigt, er meddelt ophør af aftalen overfor kunden. 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

6.1 Det er elleverandørens ansvar at sikre, at tilflytning anmeldes til det rigtige målepunkt. EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 
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6.1 Elleverandøren er ansvarlig for alene at anmelde tilflytning, hvor elleverandøren har foretaget kon-
trol af stamdata, således at det er sikret, at elleverandørens kunde ikke i forvejen er registreret som 
kunde på målepunktet. Hvis elleverandøren konstaterer, at kunden i forvejen er registreret som 
kunde på målepunktet, må elleverandøren ikke initiere tilflytningen, da der i så fald er tale om et 
leverandørskift.  
 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

6.1 Elleverandøren må kun anvende fiktive CPR-nr. eller CVR-nr. i situationer, hvor kunden ikke har et 
sådant nummer, eller det ikke har været muligt at indhente som følge af stiltiende aftaleindgåelse. 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

6.3 Elleverandøren skal igangsætte processen for fraflytning uden ophold og senest 3 arbejdsdage og 
tidligst 60 kalenderdage før skæringsdatoen.  

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

6.5 1. Der er tilsyneladende gennemført en flytning "efter bogen". Blandt andet har den tilflyttendes 
elleverandør ikke haft grund til at antage, at anmeldelsen af tilflytning ikke var korrekt. 

2. Annulleringsfristen for flytningen er overskredet. 
 
Under disse forudsætninger skal elleverandøren uden ophold anmelde dette via DataHubs markeds-
portal.  
 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

6.5.1 Hvis kundens aftale med den hidtidige elleverandør i mellemtiden er udløbet, og den hidtidig elleve-
randør overfor kunden har meddelt dette forud og uafhængigt af modtagelsen af besked om stop af 
leverance fra DataHub, kan den hidtidige elleverandør afvise den fejlagtige flytning.  
 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

7 Ad 2 Elleverandøren er ansvarlig for, at elleverandøren i forhold til aftaleforholdet med kunden og lovgiv-
ning i øvrigt er berettiget til at anmelde et leveranceophør. 
 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

7 Ad 4 Elleverandøren skal sikre, at der sker annullering af det anmeldte leveranceophør, når det er nød-
vendigt eller berettiget i forhold til aftalen med kunden. 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

7 Ad 5 Afbrydelser i forbindelse med leveranceophør skal anmeldes med en skæringsdato til den kalender-
dag, der følger efter døgnet, hvori den fysiske afbrydelse sker, således at alt forbrug på dagen for 
afbrydelse slutopgøres.  
 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 
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7 Ad 5 Netvirksomheden anmelder afbrydelse på dagen for afbrydelsen, hvis dette er en arbejdsdag, og 
ellers senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen. 

NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

8 Netvirksomheden skal anmelde skift af afregningsform til DataHub inden for gældende tidsfrister: 
- Anmeldelse af skift af afregningsform fra skabelonafregning til flex- eller timeafregning skal ske 

senest én kalendermåned før skæringsdatoen til den 1. i en måned. 
- Anmeldelse af skift af afregningsform mellem flex- og timeafregning skal ske senest 1 arbejds-

dag efter, at skiftet er gennemført hos netvirksomheden. 
 

NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

9 Netvirksomheden skal anmelde afbrydelse eller genåbning til DataHub med skæringsdato til den 
dato, hvorpå den fysiske afbrydelse/genåbning sker. 

NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

9.1 Netvirksomheden anmelder afbrydelse senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen. NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

9.1 Netvirksomheden genåbner målepunktet til elforsyningsnettet og sender besked til DataHub om 
genåbning af målepunktet senest 1 arbejdsdag efter genåbningen. 

NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

10 Et nyoprettet målepunkt står uden elleverandør efter oprettelse og kan først tilsluttes af netvirk-
somheden, når en elleverandør har gennemført en tilflytning på målepunktet.  

NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

10.1 pkt. 10 Netvirksomheden meddeler oprettelsen af målepunktet ved at sende stamdata med status "nyopret-
tet" til DataHub uden ugrundet ophold og senest 1 arbejdsdag efter anvisningen af tilslutningspunk-
tet. I meddelelsen skal netvirksomheden angive alle relevante målepunktsrelaterede stamdata for 
målepunktet. 

 

NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

11 Hvor der er en elleverandør tilknyttet målepunktet, skal netvirksomheden i alle tilfælde sikre sig, at 
kunden er informeret om, at nedlæggelsen medfører et ophør af leveringsaftalen med elleverand-
øren på målepunktet. 

NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 
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OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskriften 
 
Kapitel Sanktionerede regler Hvem 

retter 
reglen sig 
til 

3.4 Aftalen skal være i overensstemmelse med gældende regler herom, f.eks. bekendtgørelse 1353 af 12. december 
2014  om forbrugeraftaler om levering af elektricitet samt de gældende aftaleretlige regler. 

EL 

3.9 Elleverandøren er ansvarlig for ved aktiviteter i forbindelse med det løbende leveranceforhold med kunderne 
herunder skift af elleverandør, flytning mv. at overholde øvrige gældende regler fx markedsføringsmæssige, for-
brugerretlige og persondataretlige regler.  
 

EL 

3.9 I forbindelse med oprettelse af nyt målepunkt og andre aktiviteter vedr. måleransvaret er netvirksomheden an-
svarlig for at overholde øvrige gældende regler herunder reglerne om intern overvågning og ikke-diskriminerende 
adfærd, jf. Elforsyningsloven og regler udstedt i medfør heraf. 
 

NV 

4.1 Ad 2 Den nye elleverandør har i forbindelse med indgåelse af aftalen pligt til at oplyse kunden om, hvad kunden skal 
gøre, hvis fortrydelsesretten for forbrugere ønskes anvendt til annullering af aftalen.  
 
Elleverandøren skal desuden oplyse kunden om evt. mulighed for annullering af leverandørskiftet i DataHub, jf. 
kapitel 5.  
 

EL 

4.1 Ad 3 Elleverandøren har ansvaret for at anmelde leverandørskift til en dato, der sikrer, at reglerne for 14-dages for-
trydelsesret ved fjernkøb og for aftaler indgået uden for fast forretningssted for forbrugere overholdes, jævnfør 
Lov nr. 1457 af 17. december 2013 om forbrugeraftaler. 

EL 

4.1 Ad 5 Elleverandøren skal informere kunden om, hvilket nummer som er blevet registreret, herunder særligt når der 
anvendes fiktive CPR-nr., eller CVR-nr., jf. kapitel 6.1. 

EL 

4.1 Ad 6 Den nye elleverandør har pligt til at sikre, at kunden er oplyst om, at der skiftes elleverandør til en aftalt skæ-
ringsdato og er oplyst om, at der skal indhentes en tællerstand til brug for slutafregning på skæringsdatoen. 
 

EL 
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4.1 Ad 7 Elleverandøren skal aftalemæssigt overfor kunden sikre, at der kun sker annullering, når det er nødvendigt eller 
berettiget.  

EL 

5.1.2 I de tilfælde, hvor forudsætningerne for et fejlagtigt leverandørskift er opfyldt, har kunden krav på, at kunne 
genindtræde på uændrede vilkår i sin hidtidige aftale med den hidtidige elleverandør, uanset at elleverandøren 
har modtaget stop af leverance fra DataHub.  

EL 

5.1.2 Den forurettede kunde har krav på at blive afregnet, som om fejlen ikke var sket. Dvs. hvis den fejlagtige elleve-
randør fx har sendt en faktura til kunden, bør den annulleres, og en ny faktura sendes fra den elleverandør, som 
har overtaget kunden. 
 

EL 

5.1.2 I forholdet mellem den hidtidige og nye elleverandør vil spørgsmål om ansvar og eventuelle krav på erstatning 
for fejl i forbindelse med det anmeldte leverandørskift skulle afgøres efter dansk rets almindelige regler. 
 

EL 

6 Det er elleverandørens ansvar at sikre, at der kun sker annullering, når det er nødvendigt eller berettiget i for-
hold til aftaleforholdet.  

EL 

6.1 Tilflyttende elleverandør skal derfor informere kunden om, hvilket nummer som er blevet registreret ved tilflyt-
ningen.  

EL 

6.2 Tilflytters elleverandør modtager samtidig med godkendelse en webaccesskode, som skal videreformidles til kun-
den. 

EL 

6.5.1 Kundens krav  
I de tilfælde, hvor den hidtidige kunde ikke har haft skyld i eller haft mulighed for at kunne opdage den "fejlagti-
ge flytning", har kunden krav på, at kunne genindtræde på uændrede vilkår i sin hidtidige aftale med elleverand-
øren, uanset at elleverandøren har modtaget stop af leverance fra DataHub.  
 

EL 

8 Netvirksomheden skal i den forbindelse senest 1. marts 2016 offentliggøre en plan for indfasning af flexafreg-
ning. Planen skal angive antallet af målepunkter, der forventes skiftet fra skabelonafregning til flex- eller timeaf-
regning hver måned indtil udgangen af 2020, hvor alle målere skal være fjernaflæste.12 Planen skal løbende hol-
des opdateret af netvirksomheden. 
 
Skabelonafregnede målepunkter, hvor der er installeret en fjernaflæst elmåler, som kan måle forbruget på time-

NV 

 

12  Jf. BEK nr. 1358 af 03/12/2013.  
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basis, skal skifte til flex- eller timeafregning hurtigst muligt dog under hensyntagen til reglerne for anmeldelse af 
skiftet (se nedenfor) samt i henhold til den indmeldte indfasningsplan. 
 

8 Sker der udskiftning af elmåleren i forbindelse med ændring af afregningsform eller i øvrigt, skal netvirksomhe-
den opdatere stamdata for målepunktet i DataHub. Netvirksomheden skal i forbindelse hermed indsende tæller-
stand og det eventuelt opgjorte forbrug til DataHub for den nedtagne måler samt tællerstand for den nye måler. 
 

NV 

10 Netvirksomheden skal endvidere oplyse kunden om, at såfremt en anden elleverandør ønskes fra tilslutningsda-
gen, skal kunden få denne anden elleverandør til at gennemføre en tilflytning på målepunktet.  
 

NV 

11 Processen for nedlæggelse af målepunkt anmeldes af netvirksomheden til DataHub tidligst 30 kalenderdage før 
og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen. 
 

NV 
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Bilag 1: Processer for ændring af stamdata i tilfælde af fx døds-
fald, skilsmisse, ændring af CVR nr. og konkurser 
 
Begivenheder som dødsfald, skilsmisse, konkurser, rekonstruktion, fusioner af virksomheder eller 
lignende medfører konsekvens for kundenavn m.v. i stamdata for målepunktet. En sådan ændring 
medfører ikke nødvendigvis, at der skal sendes en slutopgørelse af forbruget på målepunktet, men 
kan gøre det. Afhængig af, om der skal udarbejdes en slutopgørelse eller ej, skal begivenheden 
håndteres på forskellig vis.  
 
Konkurs medfører altid en slutopgørelse og registrering af en ny kunde, idet konkursboet er en ny 
juridisk enhed. Om de andre begivenheder medfører udarbejdelse af slutopgørelse, afhænger af 
om den "ændrede" kunde er villig til at overtage det fulde ansvar for udestående på målepunktet. 
Hvis dette er tilfældet, kan elleverandøren ændre stamdata, og hvis der i denne situation er behov 
for en slutopgørelse, skal dette håndteres som en aperiodisk aflæsning jf. Forskrift D1: Afreg-
ningsmåling. 
 
For yderligere information om sagsbehandling ved dødsfald, rekonstruktion og konkurs henvises til 
Dansk Energis ”Vejledning om sagsbehandling ved rekonstruktion, konkurs og dødsbo (via Data-
Hub)”. 
 
Proces for ændring af stamdata  
Ved ovenstående begivenheder skal elleverandøren i dialog med den ”ændrede” kunde eller rekon-
struktør/kurator tage stilling til om: 
 
1. Elleverancen til den "ændrede" kunde skal fortsætte med ændrede eller uændrede aftalefor-

hold. 
2. Elleverancen skal opsiges, såfremt elforsyningslovens regler for leveringspligt ikke forhindrer 

dette. 
 
Ad 1 
Fortsætter elleverancen til den "ændrede" kunde, kan dette ske på to måder: 
- Hvis det gamle hæftelsesforhold skal afsluttes, skal der anmeldes tilflytning af den "ændrede" 

kunde, hvorefter der udarbejdes slutafregning til den tidligere kunde. Såfremt den ”ændrede” 
kunden allerede er registreret på målepunktet med CPR-nr. eller CVR-nr., kan der ikke anmel-
des almindelig tilflytning, hvorfor der i disse situationer er mulighed for at anmelde tilflytning af 
anden årsag. Tilflytning af anden årsag er i enhver henseende at sidestille med almindelig til-
flytning, jf. kapitel 6. Ved tilflytning af anden årsag kontroller DataHub, at der er overensstem-
melse mellem anmeldt CPR-nr. eller CVR-nr. og allerede registreret CPR-nr. eller CVR-nr. 

- Hvis elleverandøren accepterer, at den ”ændrede” kunde indtræder i alle rettigheder og forplig-
telser i den eksisterende aftale, skal elleverandøren ændre stamdata. 

 
Ad 2 
Hvis elleverandøren ikke er villig til at overtage den "ændrede" kunde, eller den ”ændrede” kunde 
ikke er indforstået med at indtræde i aftalen, skal elleverandøren hvis muligt i forhold til gældende 
regler for leveringspligt anmelde leveranceophør eller fraflytning for målepunktet.  
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Bilag 2: Proceshierarki for flytteprocesser 
Nedenfor gennemgås proceshierarkiet med følgende signaturer: 
S+ = sidst anmeldte flytning accepteres/gennemføres af DataHub. 
S+* = sidst anmeldte flytning accepteres af DataHub, men modtager samtidig ophør fra DataHub per skæringsdato for den fremtidige almindelige tilflytning. 
S÷ = sidst anmeldte flytning accepteres af DataHub, men annulleres af DataHub efter udløb af annulleringsfrist for den først anmeldte flytning.   
S÷* = sidst anmeldte fraflytning afvises af DataHub ved anmodning. 
 
F+ = først anmeldte flytning fastholdes/gennemføres af DataHub. 
F÷ = først anmeldte flytning annulleres af DataHub efter udløb af annulleringsfrist for den sidst anmeldte flytning. 
 
Flytning anmeldt til samme skæringsdato 

Senest anmeldt  Alm. tilflytning 
Samme  

skæringsdato 
S 

Sek. tilflytning 
Samme  

skæringsdato 
S 

Fraflytning 
Samme  

skæringsdato 
S Først anmeldt 

Almindelig tilflytning  
Samme skæringsdato 

F 

S÷* 
F+ 

S÷ 
F+ 

S÷ 
F+ 

Sek. flytning 
Samme skæringsdato 

F 

S+ 
F÷ 

S+ 
F÷ 

S÷ 
F+ 

Fraflytning 
Samme skæringsdato 

F 

S+ 
F÷ 

S+ 
F÷ 

S÷* 
F+ 

 
Flytninger anmeldt med forskellige skæringsdatoer frem i tid 

Senest anmeldt Alm. tilflytning 
Skæringsdato 

efter 
S 

Sek. tilflytning 
Skæringsdato 

efter 
S 

Fraflytning 
Skæringsdato 

efter 
S Først anmeldt 

Almindelig tilflytning 
Skæringsdato før 

F 

S+ 
F+ 

S÷ 
F+ 

S÷ 
F+ 

Sekundær tilflytning 
Skæringsdato før 

F 

S+ 
F+ 

S÷ 
F+ 

S÷ 
F+ 

Fraflytning 
Skæringsdato før 

F 

S+ 
F+ 

S+ 
F+ 

S÷* 
F+ 

 
Flytninger anmeldt med forskellige skæringsdatoer frem i tid 

Senest anmeldt  Alm. tilflytning 
Skæringsdato 

før 
S 

Sek. tilflytning 
Skæringsdato 

før 
S 

Fraflytning 
Skæringsdato 

før 
S Først anmeldt 

Almindelig tilflytning 
Skæringsdato efter 

F 

S+ 
F+ 

S+ 
F+ 

S+ 
F+ 

Sekundær tilflytning 
Skæringsdato efter 

F 

S+ 
F÷ 

S+ 
F÷ 

S+ 
F+ 

Fraflytning  
Skæringsdato efter 

F 

S+ 
F÷ 

S+ 
F÷ 

S÷* 
F+ 

 
Flytninger anmeldt med forskellige skæringsdatoer tilbage i tid 

Først anmeldt  Alm. tilflytning 
Skæringsdato 

efter 
F 

Sek. tilflytning 
Skæringsdato 

efter 
F 

Fraflytning 
Skæringsdato 

efter 
F Sidst anmeldt 

Almindelig tilflytning 
Skæringsdato før 

S 

F+ 
S+* 

F÷ 
S+ 

F÷ 
S+ 

Sekundær tilflytning 
Skæringsdato før 

S 

F+ 
S+* 

F÷ 
S+ 

F÷ 
S+ 

 
Flytninger anmeldt med forskellige skæringsdatoer tilbage i tid 

Først anmeldt  Alm. tilflytning 
Skæringsdato 

før 
F 

Sek. tilflytning 
Skæringsdato 

før 
F 

Fraflytning 
Skæringsdato 

før 
F Sidst anmeldt 

Almindelig tilflytning 
Skæringsdato efter 

S 

F+ 
S+ 

F+ 
S+ 

F+ 
S+ 

Sekundær tilflytning 
Skæringsdato efter 

S 

F+ 
S+ 

F+ 
S+ 

F+ 
S+ 

 

F: Først anm
eldt 

Skæringsdato 
på samme dag 

Skæringsdatoer 

Skæringsdatoer 

F: Først anm
eldt 

F: Først anm
eldt 

S
: S

idst anm
eldt 

S
: S

idst anm
eldt 

S
: S

idst anm
eldt 

F: Før 

S
: Efter 

S
: Før 

F: Efter 

S
: S

idst anm
eldt 

S
: Før 

F: Efter 

Skæringsdatoer 

S
: S

idst anm
eldt 

F: Før 

S
:Efter 

Skæringsdatoer 

F: Først anmeldt 

F: Først anmeldt 
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Læsevejledning 

Denne forskrift indeholder alle generelle og specifikke krav vedr. håndtering af skabelonafregning, 
herunder saldoafregning.. 
 
Krav til håndtering af måledata for skabelonafregnede målepunkter fremgår af Forskrift D1: Afreg-
ningsmåling. 
 
Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anven-
des i det efterfølgende.  
 
Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften.  
 
Kapitlerne 3 til 7 indeholder krav til netvirksomheder og elleverandører herunder forpligtelsen til 
at kontrollere andelstal og anvendelsen af det korrekte grundlag for afregning af kunder. 
 
Derudover beskriver forskriften beregningen af residualforbruget, opstillingen af samt udførelsen af 
saldoafregningen, og den tilhørende genberegning af afregningsgrundlaget mellem netvirksomhed 
og elleverandør. 
 
Kapitel 8 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: 
 
Energinet.dk 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
Tlf. 70 10 22 44 
 
Forskriften kan hentes på www.energinet.dk i hovedmenu "EL" og placeret under "Forskrifter", 
"Markedsforskrifter".  
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1. Terminologi og definitioner 

1.1 Aktør 

Fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil sige 
netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvarlig. 
 
1.2 Andelskvotient 

Andelstallet for en elleverandør eller balanceansvarlig delt med summen af andelstal. 
 
1.3 Andelstal 

Det seneste aflæste eller anslåede elforbrug målt i kWh pr. år for en skabelonafregnet kunde eller 
gruppe af kunder i et netområde. Andelstal summeres for samtlige skabelonafregnede kunder i det 
pågældende netområde. 
   
1.4 Arbejdsdage 

Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1: Afregningsmåling – Bilag 3: Definition af arbejdsdage. 
 
1.5 DataHub 

En it-platform der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub håndterer måledata, stamdata, nødven-
dige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 
 
1.6 Elektronisk dataudveksling (EDI) 

Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 
 
1.7 Elforsyningsnet 

Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet som defineret i Elforsyningsloven. 
 
1.8 Elleverandør 

En virksomhed, der 
1) er optaget af Energinet.dk som elleverandør i DataHub  
2) og 

- sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller 
- køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet. 

 
1.9 Fiksering  

Fikseringen fastlægger, på baggrund af indsendte tidsserier til DataHub på fikseringstidspunktet, et 
foreløbigt afregningsgrundlag for balance- og engrosafregning. Yderligere fastlægges residualfor-
bruget og dermed fordelingskurven.  
 
1.10 Flexafregning 

Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh, hvor netvirk-
somheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafreg-
ningen. 
 
1.11 Flytning 

Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning. 
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1.12 Forbrug 

Anvendes synonymt med "almindeligt forbrug" (faktisk målte forbrug), og opgøres som det for-
brug, der indgår i elmarkedet. Det omfatter ikke egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion samt 
egenproduktion på mindre VE-anlæg, der er fritaget for måling. 
 
1.13 Fordelingskurve 

Fordelingskurven opgøres på timebasis pr. netområde, som det fikserede residualforbrug divideret 
med månedens sumandelstal for det pågældende netområde. Fordelingskurven anvendes til perio-
disering ved kundeafregning af skabelonafregnede forbrugere. 
 
1.14 Fordelt forbrug 

Fordelt forbrug opgøres som residualforbrug*andelstal/sumandelstal (et midlertidigt opgjort for-
brug) pr. aktør for skabelonafregnede målepunkter. Anvendes ved refiksering af balance- og en-
grosafregning. 
 
1.15 GLN-nr. 

Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af en netvirksomhed, elleverandør eller balanceansvar-
lig. 
 
1.16 Kunde 

Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med 
retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning på 
målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller en fysisk person. 
 
1.17 Leverandørskift 

Skift af elleverandør på et målepunkt. 
 
1.18 Målepunkt 

Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes 
som en funktion af flere målinger eller estimeres. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet 
i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt er identificeret 
med et målepunkts ID. 
 
1.19 Netområde 

Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af Elforsyningsloven, er givet bevilling til at 
drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 15/60-
målere, som indgår i DataHub’s opgørelser i elmarkedet. 
 
1.20 Nettab 

Den energimængde der forbruges i elforsyningsnettet. Måles som forskellen mellem den mængde 
energi, der leveres til elforsyningsnettet og den mængde energi, der leveres fra elforsyningsnettet. 
 
1.21 Netvirksomhed 

Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet. 
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1.22 Obligatorisk grænse 

Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter som anført i lovbe-
mærkningerne til § 72 (Lov nr. 494 af 9. juni 2004) om regulering af forsyningspligtprisen og som 
yderligere beskrevet i denne Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 
 
1.23 Periodisering  

Tidsmæssig fordeling af aflæst forbrug ved hjælp af fordelingskurven. 
 
1.24 Produktion 

Anvendes synonymt med "elproduktion" eller "nettoproduktion" og defineres som bruttoproduktion 
ab generator minus egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion. 
 
1.25 Refiksering 

Genberegning og arkivering af aggregeret afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af aggre-
geringer over de gældende tidsserier, som er indsendt til DataHub ved tidspunktet for refiksering, 
som er nærmere beskrevet i Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 4. 
 
1.26 Residualforbrug 

Det totale forbrug for et netområde opgjort på timebasis minus forbruget hos de flex- og timeaf-
regnede kunder i netområdet. 
 
1.27 Rullende aflæsning 

Netvirksomhedens aflæsning af skabelonafregnede forbrugsmålepunkter sker rullende, dvs. jævnt 
fordelt over året, idet de er opdelt i aflæsningsgrupper, der hver især aflæses fx én gang årligt. 
 
1.28 Samtidig aflæsning 

Netvirksomheden aflæser alle skabelonafregnede forbrugsmålepunkter samtidig, fx én gang årligt. 
 
1.29 Skabelonafregning 

Dækker afregning af alt forbrug i et netområde som ikke flex- eller timeafregnes. Forbruget er for-
delt efter en skabelon for netområdet, jf. denne Forskrift H2: Skabelonafregning mv., og omfatter 
fx målepunkter der aflæses årligt af kunden, og målepunkter hvor timeværdier hjemtages uden at 
blive anvendt i balanceafregningen. 
 
1.30 Skæringsdato 

Dato og tidspunkt for den dag hvor et skift, fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et pris-
element, skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl. 00.00, den pågældende dato, jf. 
Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. 
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1.31 Tidsfrister 

Tidsfrister definerer det seneste eller tidligste tidspunkt for modtagelse af eksempelvis beskeder i 
DataHub, jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. Tidsfrister er altid hele 
dage, med mindre andet er angivet. Tidsfristen regnes fra midnat på skæringsdatoen. 
 
Indtil/Senest 3 arbejdsdage før skæringsdato: 
   
 
 
 
 
Tidligst 3 arbejdsdage før skæringsdato: 
 
   
 
 
 
 
 
Senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato: 
 
 
 
 
 
 
1.32 Timeafregning 

Timeafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug over 100.000 kWh, hvor netvirksom-
heden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafregnin-
gen. 
 
1.33 15/60-måling 

Fjernaflæst måling på kvarters eller timebasis der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angi-
ves produktion/udveksling på kvarterbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun 
timebasis med undtagelse af produktion på nyere havvindmølleparker startende med Rødsand 2. 
 
1.34 15/60-værdi 

En måleværdi der er fremkommet ved 15/60 måling. 

Torsdag 

Skæringsdato 

Seneste 
anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lør-

   

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Skæringsdato 

Seneste 
anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lør-

   

Søndag Mandag 

1 dag 

Torsdag 

Skæringsdato 

Tidligste 
anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lør-

   

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Anmeldelse 
mulig 

Anmeldelse er mulig  

÷ 

Anmeldelse er ikke mulig  
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2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmel-
ser 

2.1 Forskriftens formål og anvendelsesområde  

Forskriften er jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i Systemansvarsbekendtgørelsen1 udarbejdet efter drøf-
telser med net- og transmissionsvirksomheder og elleverandører og har været i ekstern høring 
inden anmeldelse til Energitilsynet. 
 
Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked for 
håndtering af skabelonafregning. 
 
Forskriften henvender sig primært til netvirksomhederne, og angiver regler for håndtering af obli-
gatorisk grænse for timeafregning mv. Herudover beskriver forskriften de regler, som henvender 
sig til elleverandørerne omkring saldoafregningen og afledte effekter på kundeafregningen. 
 
Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven2. 
 
2.2 Hjemmel 

Forskriften er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og § 31, stk. 2 i Elforsy-
ningsloven og § 7, stk. 1, nr. 3-4 samt § 8, stk. 1, nr. 1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 
 
2.3 Sanktioner 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af forskriften, jf. 2.1 
ovenfor.  
 
Såfremt en aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan Energinet.dk i hen-
hold til Elforsyningsloven § 31, stk. 3 meddele påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan 
Energinet.dk træffe afgørelse om aktørens helt eller delvis udelukkelse at gøre brug af Energi-
net.dk's ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Konstaterer Energinet.dk tilsidesættelse af forpligtelser 
vedrørende netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, orienterer Energinet.dk klima- energi- og 
bygningsministeren om forholdet.    
 
Såfremt aktørens forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i Elforsy-
ningsloven § 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som anført i 
Elforsyningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Ener-
gitilsynet i henhold til Elforsyningsloven § 86, stk. 1.  
 
I kapitel 8 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversigter 
over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. 
 
Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens regler 
ved manglende opfyldelse af en aktørs forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af aktørens forplig-
telser tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette medføre øvrige sanktioner, som 
måtte følge af sådanne regler. 
 
 

 

1 BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. 
2 LBK. nr. 1329 af 25. november 2013 om lov om elforsyning med senere ændringer. 
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2.4 Klage  

Klage over forskriften kan jf.§ 7, stk. 3 og § 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes 
for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.  
 
Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for 
Energitilsynet. 
 
Afgørelser truffet af Energinet.dk, der medfører afregistrering af en aktør og som bruger DataHub, 
kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elforsy-
ningsloven § 31, stk. 5.  
 
2.5 Ikrafttræden 

Nærværende forskrift træder i kraft 1. april 2016 og afløser Forskrift H2: Skabelonafregning mv., 
marts 2013. 
 
Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for den-
ne forskrift, som anført på Energinet.dk's hjemmeside www.energinet.dk.  
 
Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens § 73 a, Bekendtgørelse 
om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fast-
sættelse af tariffer mv3 § 1 samt Systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2.  

 

3  BEK. nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s me-
toder for fastsættelse af tariffer mv. 
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3. Obligatorisk grænse for timeafregning 

3.1 Generelt 

Den obligatoriske grænse for timeafregning er et årsforbrug på 100.000 kWh/år pr. målepunkt4 
opgjort som det senest målte elforbrug i en sammenhængende 12-måneders periode. For nye in-
stallationer foretager netvirksomheder et skøn over det forventede årsforbrug. 
 
Alle målepunkter med et årsforbrug, der er lavere end den obligatoriske grænse, skal flexafregnes, 
når der på målepunktet er opsat og installeret en fjernaflæst elmåler, der kan måle forbruget på 
timebasis.5   
 
I særlige tilfælde kan netvirksomheder gøre undtagelser fra den obligatoriske grænse, således at 
årsforbrug, der overstiger den obligatoriske grænse, som er gældende for netområdet, alligevel 
flexafregnes. Flexafregning kan fx benyttes for vejbelysning uden måler, hvor forbruget estimeres 
ud fra viden om effekt og aktuelle driftstimer.  
 
 

 

4 Verdo Hillerød El-net A/S, VOS-Net A/S, Struer Forsyning Elnet A/S og Ringkøbing Skjern Forsyning A/S har obligatorisk 
grænse på 50.000 kWh. 
5 Overgang fra nuværende skabelon til flexafregning kan igangsættes pr. 1. juli 2016 og indfases jf. planer fra de enkelte net-
virksomheder, og markedsreglerne beskrevet i forskrift H1, kapitel 8.  
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4. Residualforbrug og fordelingskurve 

Residualforbruget for et netområde opgøres på timebasis som det samlede forbrug i netområdet 
(nettolevering fra omliggende netområder + lokal produktion) minus det samlede forbrug på flex- 
og timeafregnede målepunkter i netområdet. Det opgøres i kWh med tre decimaler som andet 
timemålt forbrug. 
 
Residualforbruget omfatter således summen af forbruget på de skabelonafregnede målepunkter 
plus nettab, Afregningsmåling, kapitel 7.4. Det er op til den enkelte netvirksomhed at beslutte, om 
nettabet i 30-60 kV-nettet skal indgå som timeafregnet forbrug, eller om det skal indgå i residual-
forbruget.    
 
Det nettab, der er indeholdt i residualforbruget, opgøres ved:     
1. Fiksering henholdsvis refiksering som andelskvotienten for nettab multipliceret med det fikse-

rede henholdsvis refikserede residualforbrug.   
2. Saldoafregningen som det refikserede residualforbrug minus det periodiserede forbrug på de 

"almindelige" skabelonafregnede målepunkter.   
 
Der anvendes ét residualforbrug pr. netområde, uanset hvor mange netområder netvirksomheden 
omfatter.      
 
Residualforbruget anvendes til afregning i flere sammenhænge: 
 
1. Den balanceansvarliges andel af residualforbruget ("fordelt forbrug") anvendes ved balanceaf-

regning som en foreløbig opgørelse for forbruget på de skabelonafregnede målepunkter som 
omtalt i kapitel 5. 

2. Residualforbruget benyttes som en foreløbig opgørelse for forbruget for de skabelonafregnede 
målepunkter ved engrosafregning, indtil saldoafregningen gennemføres ca. 15 måneder efter 
driftsmåneden. 

 
Energinet.dk opgør i DataHub både det fikserede og refikserede residualforbrug. Det fikserede resi-
dualforbrug offentliggøres pr. netvirksomhed på Energinet.dk's hjemmeside.  
 
Fordelingskurven for et netområde opgøres på timebasis, som det fikserede residualforbrug divide-
ret med månedens sumandelstal for netområdet jf. kapitel 5. Fordelingskurven anvendes til perio-
disering af de aflæste forbrug ved saldo- og kundeafregning som nævnt i kapitel 6 og 7. 
 
En aktør kan til enhver tid hjemtage residualforbrug og fordelingskurve via DataHub. 
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5. Andelstal og fordelt forbrug 

5.1 Generelt 

Ved balance- og engrosafregning anvender Energinet.dk et skønnet forbrug pr. aktør for skabelon-
afregnede målepunkter, også kaldet "fordelt forbrug". Det "fordelte forbrug" pr. elleverandør indgår 
i saldoafregningen som beskrevet i kapitel 6. Det opgøres på basis af residualforbrug og andelstal 
som beskrevet nedenfor.    
 
5.2 Andelstal og forventet årsforbrug    

5.2.1 Principper 
Det forventede årsforbrug er et estimat, der fastsættes af netvirksomheden efter følgende princip-
per:  
 
1. Som udgangspunkt sættes det forventede årsforbrug lig med det senest målte 12-måneders 

forbrug på det pågældende målepunkt opgjort i kWh/år. Nettab sættes med tilsvarende ud-
gangspunkt lig nettabet i de seneste 12 måneders saldoafregning.     

2. Hvis den faktiske aflæsningsperiode afviger fra 365/366 dage, korrigeres det forventede for-
brug til helårsbasis.  

3. Ved nye installationer fastsættes det forventede årsforbrug ved et skøn fra netvirksomhedens 
side, evt. baseret på notifikation fra elleverandøren.  

4. Hvis en elleverandør på vegne af en kunde anmoder netvirksomheden om at ændre det forven-
tede årsforbrug, kan netvirksomheden opdatere det forventede årsforbrug i DataHub. 

 
Elleverandøren har jf. punkt 4 pligt til uden ugrundet ophold, at oplyse ændringer i forventet års-
forbrug til netvirksomheden.  
 
På baggrund af andelstallene pr. målepunkt opgør Energinet.dk via DataHub:  
 
1. Andelstal pr. elleverandør = summen af andelstal for de skabelonafregnede målepunkter, som 

den pågældende elleverandør leverer til.   
1.1 Sammen med ovenstående beregnes også sum af andelstal pr. tarif for de skabelonafreg-

nede målepunkter, som elleverandøren leverer til.   
2. Andelstal pr. balanceansvarlig = summen af andelstal for de skabelonafregnede målepunkter, 

som den pågældende balanceansvarlige varetager balanceansvaret for.       
3. Sumandelstal pr. netområde = summen af andelstal for de skabelonafregnede målepunkter i 

netområdet. 
 
Sum af andelstal for alle elleverandører vil altid være lig med sum af andelstal for alle balancean-
svarlige. 

 
Alle sumtal ovenfor opgøres pr. netområde.  
 
Forholdet mellem andelstal pr. elleverandør/balanceansvarlig og sumandelstal kaldes "andelskvoti-
enten" for pågældende elleverandør/balanceansvarlig. 
 
Der gælder derudover følgende regler for andelstal: 
 
1. Andelstal opdateres af Energinet.dk forud for den 1. i hver måned, som nærmere omtalt i kapi-

tel 5.2.2.  
2. Andelstal for en måned ændres ikke før månedsskift med én undtagelse, jf. nedenfor.   
3. Der kommunikeres alene andelstal og sumandelstal, ikke andelskvotienter.  
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Undtagelsen til punkt 2 er, at hvis en elleverandør går konkurs, redistribueres andelstal til de nye 
elleverandører i forhold til den beregnede procentandel pr. elleverandør. Det samme gælder an-
delstal for de berørte balanceansvarlige. Der sker således en omfordeling af de allerede beregnede 
andelstal for den pågældende måned.  
 
5.2.2 Praktisk procedure    
Energinet.dk beregner andelstal pr. elleverandør og pr. balanceansvarlig for den efterfølgende må-
ned ved at tage en kopi af de forventede årsforbrug pr. målepunkt, som netvirksomheden har an-
givet i stamdata pr. målepunkt.  
 
Energinet.dk tjekker de beregnede andelstal med hensyn til:  
 
1. Om udviklingen i summer af andelstal pr. elleverandør og balanceansvarlig er plausibel. 
2. Om sumandelstal pr. netvirksomhed nogenlunde svarer til residualforbruget. 
3. Om der er andelstal på forbrugsmålepunkter (inklusiv nettab) over den obligatoriske grænse 

for timeafregning, som ikke er forventede. 
4. Om der er andelstal på udvekslings- eller produktionsmålepunkter. 
 
Uanset denne kontrol er det alene netvirksomhedens ansvar, at de grundlæggende data (fx forven-
tet årsforbrug) er korrekte/konsistente jf. Forskrift I: Stamdata, mens det er Energinet.dk's ansvar, 
at der foretages korrekte beregninger på de tilgængelige data. 
 
Af hensyn til punkt 3 skal det angives i stamdata af netvirksomheden, hvis forbrug over den obliga-
toriske grænse er tilladt på et målepunkt. Det kan fx være nettab og almindelige målepunkter, der 
ved sidste opgørelse havde et forbrug > 95 % af grænseværdien. 
 
Finder Energinet.dk forhold, der afviger fra det forventede i ovenstående punkt 1-4, gøres den 
pågældende netvirksomhed opmærksom herpå. Netvirksomheden skal herefter rette eventuelle fejl 
i de grundlæggende data indenfor 5 arbejdsdage. 
 
Processen for gennemførelse af evt. rettelser sker efter følgende tidsplan:  
 
1. Energinet.dk opgør via DataHub andelstal pr. målepunkt for den følgende måned senest 13 

arbejdsdage før månedsskiftet. Hvis Energinet.dk finder afvigelser, som ikke er forventede, ori-
enteres pågældende netvirksomhed herom samme dag. 

2. Hvis en netvirksomhed opdaterer andelstal som følge af fejl fundet efter kontrollen i punkt 1 og 
informerer Energinet.dk herom senest 8 arbejdsdage før månedsskiftet, så aktiveres en genbe-
regning af andelstallene for det berørte netområde.   

3. Energinet.dk fremsender via DataHub andelstal og sumandelstal til elleverandører og balance-
ansvarlige senest 7 arbejdsdage før månedsskiftet. 

4. Elleverandører og balanceansvarlige kan anmelde fejl i de fremsendte andelstal frem til 4 ar-
bejdsdage før månedsskiftet.  

5. Energinet.dk genfremsender via DataHub andelstal til elleverandører og balanceansvarlige se-
nest 2 arbejdsdage før månedsskiftet.  

6. Herefter er andelstallene for den kommende måned endelige. 
 
Hvis der i punkt 5 påvises alvorlige fejl, kan Energinet.dk i punkt 6 som nødløsning vælge at gen-
bruge andelstallene for den indeværende måned. I givet fald orienteres alle involverede aktører om 
baggrunden herfor. 
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5.3 Fordelt forbrug 

Energinet.dk beregner de fikserede og refikserede fordelte forbrug pr. balanceansvarlig på basis af 
andelstal og de fikserede henholdsvis refikserede residualforbrug.  
 
Det fordelte forbrug på timebasis for balanceansvarlig X i netområde Y i pågældende måned bereg-
nes ved simpel pro rata som: 
 

Y netområde i rbrugresidualfo  
Y netområde i alsumandelst

 X varligbalanceansfor  andelstal
∗  

 
- eller med andre ord som andelskvotient * residualforbrug.   
  
Det fordelte forbrug pr. elleverandør beregnes på tilsvarende vis. 
   
Ligeledes beregnes fordelt forbrug pr. tariftype pr. elleverandør som:  
 

Y netområde i rbrugresidualfo 
Y netområde i alsumandelst

Xør elleverandfor A  for tarif andelstal
∗  
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6. Saldoafregning 

6.1 Generelt 

Saldoafregningen har til formål at korrigere for forskellen mellem det refikserede fordelte forbrug, 
der blev anvendt i balanceafregningen, og det faktisk aflæste forbrug, der først foreligger efterføl-
gende. Det bruges dermed til Energinet.dk's afregning med elleverandørerne i form af en omforde-
ling mellem elleverandørerne.  
 
Saldoafregningen opgøres på månedsbasis af Energinet.dk. 
  
Grundlaget for saldoafregningen er en timebaseret beregningsmodel, hvorfor det anvendte aflæste 
forbrug periodiseres efter fordelingskurven for at kunne indgå i beregningen. 
Ved opgørelsen af det periodiserede forbrug tages hensyn til: 
 
- Leverandørskift, herunder på grund af flytning. 
- Korrigering af fejlagtige leverandørskift.  
- Oprettelse og nedlæggelse af målepunkter. 
- Skift fra skabelon til flex- eller timeafregning. 
 
6.2 Procedure 

Saldoafregningen gennemføres efter følgende principper: 
  

1. Det periodiserede forbrug for de skabelonafregnede målepunkter opgøres pr. målepunkt pr. 
time og summeres pr. elleverandør. 

2. Der periodiseres mellem alle målinger, der er anvendt til afregning. Hvis den ordinære årlige 
aflæsning fx, sker i december, og der i maj er foretaget en aflæsning på grund af leverandør-
skift, skal der periodiseres separat i de to perioder december-maj og maj-december. 

3. Periodisering sker ved hjælp af fordelingskurven for pågældende netområde. 
4. Det periodiserede nettab pr. time opgøres som det refikserede residualforbrug minus summen 

af de periodiserede forbrug for alle øvrige skabelonafregnede målepunkter. 
5. Det periodiserede forbrug pr. elleverandør fratrækkes elleverandørens refikserede fordelte for-

brug. 
6. Differencen afregnes med elspotprisen i det pågældende prisområde. 
7. På baggrund af de periodiserede forbrug pr. målepunkt afregnes ligeledes tarifengrosydelsen 

pr. elleverandør.  
 
Punkt 4 indebærer, at saldoafregningen er en omfordeling af det refikserede residualforbrug mel-
lem elleverandørerne, herunder elleverandøren af nettab.  
 
Energinet.dk laver kontroller af saldoafregningen inden fakturering, fx   

− At det er et nulsums-spil indenfor hvert netområde.  
− At nettabet er forholdsvist stabilt.   
− At der flyttes relativt få kWh mellem elleverandører. 
  

Finder Energinet.dk forhold ved kontrollerne, der afviger mere end forventet, kontaktes netvirk-
somheden af Energinet.dk. Den nævnte kontrol ændrer intet ved, at det er netvirksomheden, der 
har ansvaret for de grundlæggende måledata i saldoafregningen som er beskrevet i Forskrift D1: 
Afregningsmåling, kapitel 5.1.1 og kapitel 8.2.1.      

 
Om nødvendigt genberegnes saldoafregningen. 
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6.3 Regneeksempel 

Proceduren er belyst i følgende regneeksempel. Der ses på 3 timer indenfor samme døgn, hvor 
fordelingen af forbruget er baseret på andelskvotienterne pr. leverandør den pågældende måned. 
Herudover antages, at: 
 
a) Der er 3 elleverandører, L1-L3, hvor L3 også er elleverandør af nettab.    
b) Der er mellem fiksering og refiksering opdaget en målefejl, som ved refiksering medfører en 

korrektion af residualforbruget i timerne 1-3 det pågældende døgn. Der er sket et leverandør-
skift fra L2 til L1 ved periodisering, hvilket har flyttet en del af forbruget fra L2 til L1 i time 00-
01. 

c) De forskellige forbrug er angivet i den rækkefølge, de beregnes.     
 
Time 22-23 23-24 00-01

Andelskvotient

L1 15% 15% 15%

L2 60% 60% 60%

L3 25% 25% 25%

Fikseret residual forbrug

Sum 40 50 40

Sumandelstal

Sum 10000 10000 10000

Fordelingskurve

Sum 0,004 0,005 0,004
Fordelingskurven beregnes som fikseret residualforbrug 
delt med sumandelstallet for netområdet

Refikseret residualforbrug (RFRF)

L1 5,85 7,2 5,85

L2 23,4 28,8 23,4

L3 9,75 12 9,75

Sum 39 48 39

Periodiseret forbrug (PF)

L1 7,8 9,8 10,0

L2 20,1 25,1 17,9

L3 10,0 12,5 10,0

Sum 37,9 47,4 37,9

Nettab

L3 1,1 0,6 1,1 Nettab=SRFRF-SPF

Difference

L1 2,0 2,6 4,2

L2 -3,3 -3,7 -5,5

L3 1,3 1,1 1,4

Sum 0,0 0,0 0,0 Sum altid lig 0

Engros elspotpris 

DKK/MWh 290 330 300 Nordpool spotpris i den pågældende time

Saldoafregning

L1 565,5 841,5 1245

L2 -957 -1213 -1650

L3 445,5 371,25 405

Sum 0 0 0 Sum altid lig 0

Værdier er opgivet i MWh

Fordelingen mellem elleverandører er baseret på 
månedens andelskvotienter. Summen af 
residualforbruget er rettet, som følge af fejl på måler de 
pågældende timer.

Diff=PF+Nettab-RFRF
Positive værdier er udtryk for at leverandør har haft 
højere forbrug end forudsat i det refikserede 
residualforbrug. Nettab indregnet i differencen for L3.

L1, L2 og L3 er det aflæste forbrug pr. elleverandør 
periodiseret med fordelingskurven. 
Omfordeling fra L2 til L1 i time 00-01 pga. 
leverandørskift.
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6.4 Tidsfrist for saldoafregning 

Tidsfristen for gennemførelse af saldoafregning afhænger af, om skabelonkunderne i netområdet 
aflæses samtidigt eller rullende. Der gælder følgende tidsfrister i de to tilfælde: 
 
Rullende aflæsning 
Saldoafregningen for en given måned skal være udført inden for 15 måneder efter udløbet af den 
pågældende måned. Saldoafregning for eksempelvis januar 2012 skal derfor være udført senest 
30. april 2013 – altså inden for 15 måneder efter afslutningen af januar 2012. 
 
Samtidig aflæsning:  
For alle måneder i en given aflæsningsperiode skal saldoafregningen have fundet sted inden for 
seks måneder efter udløbet af den pågældende aflæsningsperiode. Hvis aflæsningsperioden er lig 
kalenderåret, så skal saldoafregningen være foretaget senest den 30. juni i det følgende år. Hvis 
aflæsningsperioden i stedet er fx 1. kvartal, skal saldoafregningen være lavet senest 30. septem-
ber samme år.  
 
6.5  Dokumentation 

Efter saldoafregningen sender Energinet.dk fakturabilag til alle involverede elleverandører. 
I fakturabilaget angives på månedsbasis:    

− Energinet.dk's CVR-nr. 

− Netvirksomhedens navn + Netområde-ID.  

− Periode for saldoafregningen (måned og år). 

− Sum af andelstal pr. elleverandør og pr. netområde. 

− Det refikserede residualforbrug og tilsvarende fordelte forbrug.    

− Det periodiserede forbrug.  

− Differencen mellem det periodiserede forbrug og det refikserede fordelte forbrug. 

− Det vejede gennemsnit af afregningsprisen pr. døgn sammenvejet med ovennævnte diffe-
rence. 

 
Også ved samtidig aflæsning og saldoafregning for et helt år laves et fakturabilag pr. måned.  
   
Hvis elleverandøren ønsker det, kan elleverandøren få adgang til hele det relevante datagrundlag i 
DataHub, fx de periodiserede forbrug pr. målepunkt. 
 
Hvis en elleverandør akut ophører med at levere el som følge af konkurs mv., kan Energinet.dk 
foretage en ekstraordinær og endelig saldoafregning for denne ene elleverandør. Saldoafregningen 
foretages i givet fald, når der foreligger måleraflæsninger for samtlige af leverandørens målepunk-
ter i hvert netområde.   
 
6.6 Afregning af tarifengrosydelse efter saldoafregning 

Det periodiserede forbrug for de skabelonafregnede målepunkter, som opgøres ved saldoafregnin-
gen inkl. det beregnede nettab, benyttes til beregning af tarifengrosydelsen pr. elleverandør efter 
saldoafregningen, jf. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, kapitel 5. 
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7.  Periodisering ved kundeafregning af skabelonkunder 

Hvis elleverandøren anvender periodisering af aflæst forbrug i kundeafregningen, fx på grund af 
ændrede tariffer, bør denne altid laves ved hjælp af fordelingskurven. Herved anvendes som ho-
vedregel nøjagtig samme værdier i saldo- og kundeafregning med undtagelse af misligholdelse fra 
kundens side.  
     
Ved misligholdelse fra kundens side kan der opstå behov for at slutafregne kunden ud over normal 
afregningsperiode, og inden fordelingskurven foreligger for de seneste dage. I sådanne tilfælde 
skal der periodiseres med fordelingskurven for samme arbejdsdage ugen før. 
  
Der vil i givet fald undtagelsesvist være en mindre afvigelse mellem kundeafregningen og den ef-
terfølgende saldoafregning, som omfatter den pågældende kunde og elleverandør. 
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8. Oversigter over forpligtelser og sanktioner 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende for-
skrift, jf. kapitel 2.1.  
Nedenstående er der indsat to skemaer, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktioneres, 
samt hvilken aktør reglen gælder for. 
 
Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 
31, stk. 2 eller § 22, stk. 3 
Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for aktører 
med undtagelse af netvirksomheder 
Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af Elforsy-
ningslovens § 31, stk. 2, kan Energinet.dk i henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 3 meddele 
påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet.dk træffe afgørelse om helt eller delvis 
udelukkelse fra at gøre brug af Energinet.dk's ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Energinet.dk’s sank-
tioner, rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger således på 
en forpligtelse pålagt Energinet.dk ved lov for at sikre markedets funktion, herunder brugen af 
Energinet.dk’s ydelser.  
 
Vurderingen af om en virksomhed groft eller gentagende gange tilsidesætter sine forpligtelser skal 
i praksis håndteres ud fra en processuel tilgang: 
 

• Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den 
systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den mang-
lende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte arbejdsdage med 
besked om at rette forholdet inden udløb af fristen.  

 
• Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev stilet 

til virksomhedens direktør indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage for korrekti-
on af misligholdelsen/-erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en manglende overholdel-
se af fristen vil medføre en grov tilsidesættelse af virksomhedens forpligtelser og medføre 
udelukkes af virksomheden fra benyttelse af Energinet.dk’s ydelser. 

 
Afgørelser efter Elforsyningslovens § 31, stk. 3 vil således blive baseret på den nævnte rykkerpro-
cedurer og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister.    
 
Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for netvirk-
somheder 
Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens § 31 stk. 2, der 
vedrører virksomhedens bevillingsmæssige aktiviteter, skal Energinet.dk jf. Elforsyningslovens § 
31, stk. 3, 2. og 3. pkt. orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet.  
 
Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 22, stk. 3 – gældende for netvirk-
somheder 
Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22 stk. 3 vedrørende 
oplysninger om måling af elektricitet, kan dette medføre påbud som anført i Elforsyningsloven § 85 
c, stk. 1 samt eventuelle daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitilsynet iht. Elforsy-
ningslovens § 86, stk. 1. Hvis Energinet.dk bliver opmærksom på / gjort opmærksom på tilside-
sættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22, stk. 3, vil dette blive håndteret ud fra føl-
gende formelle proces: 
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• Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den 
systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den mang-
lende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Endvidere oplyses det, at tilsidesættelsen indbe-
rettes til Energitilsynet til videre foranstaltninger. 

 
OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af 
forskrifterne 
Hvis Energinet.dk bliver opmærksom på / gjort opmærksom på andre tilsidesættelser af forpligtel-
ser for aktørerne i relation til anvendelse af forskrifterne, vil disse blive indberettet til Energitilsynet 
eller Energistyrelsen, alt efter hvem der har kompetencen på området.  
Overtrædelserne ligger i disse tilfælde ikke inden for Energinet.dk’s hjemmel til sikring af marke-
dets funktion, herunder anvendelsen af Energinet.dk’s ydelser. Energinet.dk har således ikke 
hjemmel til at sanktionere overtrædelserne, hvorfor Energinet.dk vil registrere disse og rapportere 
overtrædelserne til Energistyrelsen/Energitilsynet. Det vil dermed være op til Energistyrel-
sen/Energitilsynet at vurdere, om og i givet fald hvad der skal foretages yderligere i sagerne.   
 
Netvirksomhed forkortes NV, balanceansvarlig BA og Elleverandør EL. 
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OVERSIGT 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 eller § 22, stk. 3 
 
Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter 

reglen sig til 
Sanktionsbestem-
melse 

5.2.1 Elleverandøren har jf. punkt 4 pligt til uden ugrundet ophold, at oplyse ændringer i forventet års-
forbrug til netvirksomheden.  
 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

5.2.2 Finder Energinet.dk forhold, der afviger fra det forventede i punkt 1-4, gøres den pågældende net-
virksomhed opmærksom herpå. Netvirksomheden skal herefter rette eventuelle fejl i de grundlæg-
gende data indenfor 5 arbejdsdage, jf. følgende tidsplan for den samlede proces.  
 

NV Elforsyningsloven § 
86, stk. 1 og § 85 c, 
stk. 1 jf. § 22, stk. 3 
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OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskriften 
 
Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter 

reglen sig til 

3.1 Alle målepunkter med et årsforbrug, der er lavere end den obligatoriske grænse, skal flexafregnes, 
når der på målepunktet er opsat og installeret en fjernaflæst elmåler, der kan måle forbruget på 
timebasis.6 
 
I særlige tilfælde kan netvirksomheder gøre undtagelser fra den obligatoriske grænse, således at 
årsforbrug, der overstiger den obligatoriske grænse, som er gældende for netområdet, alligevel 
flexafregnes. Flexafregning kan fx benyttes for vejbelysning uden måler, hvor forbruget estimeres ud 
fra viden om effekt og aktuelle driftstimer.  

NV 

5.2.1 Det forventede årsforbrug er et estimat, der fastsættes af netvirksomheden efter følgende princip-
per:  
 
1. Som udgangspunkt sættes det forventede årsforbrug lig med det senest målte 12-måneders 

forbrug på det pågældende målepunkt opgjort i kWh/år. Nettab sættes med tilsvarende ud-
gangspunkt lig nettabet i de seneste 12 måneders saldoafregning.     

2. Hvis den faktiske aflæsningsperiode afviger fra 365/366 dage, korrigeres det forventede forbrug 
til helårsbasis.  

3. Ved nye installationer fastsættes det forventede årsforbrug ved et skøn fra netvirksomhedens 
side, evt. baseret på notifikation fra elleverandøren.  

4. Hvis en elleverandør på vegne af en kunde anmoder netvirksomheden om at ændre det forven-
tede årsforbrug, kan netvirksomheden opdatere det forventede årsforbrug i DataHub. 

NV 

7 Hvis elleverandøren anvender periodisering af aflæst forbrug i kundeafregningen, fx på grund af 
ændrede tariffer, bør denne altid laves ved hjælp af fordelingskurven. Herved anvendes som hoved-
regel nøjagtig samme værdier i saldo- og kundeafregning med undtagelse af misligholdelse fra kun-
dens side.  

EL 
NV 

 
  

 

6 Overgang fra nuværende skabelon til flexafregning kan igangsættes pr. 1. juli 2016 og indfases jf. planer fra de enkelte netvirksomheder, og markedsreglerne beskrevet i forskrift H1, 
kapitel 8. 
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Læsevejledning 

Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedr. håndtering af abonnementer, gebyrer, 
tariffer og elafgifter i DataHub med henblik på afregning mellem netvirksomhed, Energinet.dk og 
elleverandør. 
 
Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anven-
des i de efterfølgende kapitler.  
 
Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften.  
 
Kapitel 3 indeholder engrosmodellens priselementer, herunder abonnementers, tariffers og geby-
rers håndtering i DataHub.  
 
Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af hvilke aggregeringer af engrosydelser der genereres i Data-
Hub samt tidspunkter herfor. 
   
Kapitel 5 indeholder beskrivelse af, hvordan korrektioner af abonnementer, gebyrer og tariffer 
håndteres efter refiksering i DataHub. 
 
Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af afgiftsmæssige forhold. 
 
Kapitel 7 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: 
 
Energinet.dk 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
Tlf. 70 10 22 44 
 
Forskriften kan hentes på www.energinet.dk i hovedmenu "EL" og placeret under "Forskrifter", 
”Markedsforskrifter”.   
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1. Terminologi og definitioner 

1.1 Abonnement 

En pris, angivet som et abonnement, er en pris pr. måned for en eller flere løbende ydelser vedr. 
målepunktets tilslutning og tilhørende services. 
 
1.2 Aktør 

Fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil sige 
netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvarlig. 
   
1.3 Arbejdsdage 

Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1: Afregningsmåling – Bilag 3: Definition af arbejdsdage. 
 
1.4 Bindende midlertidig prisnedsættelse 

Netvirksomheders prisnedsættelser, som efter Elforsyningsloven skal videreføres direkte til kunden. 
 
1.5 Child målepunkt 

Et målepunkt som er tilknyttet et parent målepunkt. 
 
1.6 DataHub 

En it-platform der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub håndterer måledata, stamdata, nødven-
dige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 
 
1.7 Elafgift 

Elafgift er en fast statslig afgift, der afregnes i en pris pr. kWh.  
 
1.8 Elektronisk dataudveksling (EDI) 

Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 
 
1.9 Elforsyningsnet 

Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet som defineret i Elforsyningsloven. 
 
1.10 Elleverandør 

En virksomhed, der 
1) er optaget af Energinet.dk som elleverandør i DataHub  
2) og 

- sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller 
- køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet. 

 
1.11 Fiksering  

Fikseringen fastlægger, på baggrund af indsendte tidsserier til DataHub på fikseringstidspunktet, et 
foreløbigt afregningsgrundlag for balance- og engrosafregning. Yderligere fastlægges residualfor-
bruget og dermed fordelingskurven.  
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1.12 Flexafregning 

Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh, hvor netvirk-
somheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafreg-
ningen. 
 
1.13 Flytning 

Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning. 
 
1.14 Forbrug 

Anvendes synonymt med "almindeligt forbrug" (faktisk målte forbrug), og opgøres som det for-
brug, der indgår i elmarkedet. Det omfatter ikke egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion samt 
egenproduktion på mindre VE-anlæg, der er fritaget for måling. 
 
1.15 Fordelingskurve 

Fordelingskurven opgøres på timebasis pr. netområde, som det fikserede residualforbrug divideret 
med månedens sumandelstal for det pågældende netområde. Fordelingskurven anvendes til perio-
disering ved kundeafregning af skabelonafregnede forbrugere.  
 
1.16 Fordelt forbrug 

Fordelt forbrug opgøres som residualforbrug*andelstal/sumandelstal (et midlertidigt opgjort for-
brug) pr. aktør for skabelonafregnede målepunkter. Anvendes ved refiksering af balance- og en-
grosafregning.  
 
1.17 Gebyr 

En pris, angivet som et gebyr, er en pris for en enkeltstående ydelse vedr. målepunktets tilslutning 
og tilhørende services, pr. en given dato. 
  
1.18 Kalenderdage 

Tidsfrister angivet i kalenderdage inkluderer alle ugedage, weekender samt helligdage. 
 
1.19 Kunde 

Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med 
retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning på 
målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller en fysisk person. 
  
1.20 Leverandørskift 

Skift af elleverandør på et målepunkt. 
 
1.21 Markedsportal 

En webbaseret adgang til DataHub for aktører. Fra portalen er det muligt at udføre og følge forret-
ningsprocesser i det danske elmarked. 
 
1.22 Målepunkt 

Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes 
som en funktion af flere målinger eller estimeres. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet 
i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt er identificeret 
med et målepunkts ID. 
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1.23 Netområde 

Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af Elforsyningsloven, er givet bevilling til at 
drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 15/60-
målere, som indgår i DataHub’s opgørelser i elmarkedet. 
 
1.24 Netvirksomhed 

Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet. 
  
1.25 Parent målepunkt 

Et målepunkt med et eller flere child målepunkter tilknyttet. Der er ingen grænser for antal af child 
målepunkter, der kan tilknyttes til et parent målepunkt. Parent målepunkt bestemmer tilknytning 
til kunde og elleverandør. 
 
1.26 Produktion 

Anvendes synonymt med "elproduktion" eller "nettoproduktion" og defineres som bruttoproduktion 
ab generator minus egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion. 
 
1.27 Refiksering 

Genberegning og arkivering af aggregeret afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af aggre-
geringer over de gældende tidsserier, som er indsendt til DataHub ved tidspunktet for refiksering, 
som er nærmere beskrevet i Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 4. 
 
1.28 Residualforbrug 

Det totale forbrug for et netområde opgjort på timebasis minus forbruget hos de flex- og timeaf-
regnede kunder i netområdet. 
 
1.29 Skabelonafregning 

Dækker afregning af alt forbrug i et netområde som ikke flex- eller timeafregnes. Forbruget er for-
delt efter en skabelon for netområdet, jf. Forskrift H2: Skabelonafregning mv., og omfatter fx må-
lepunkter der aflæses årligt af kunden, og målepunkter hvor timeværdier hjemtages uden at blive 
anvendt i balanceafregningen. 
 
1.30 Skæringsdato 

Dato og tidspunkt for den dag hvor et skift fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et pris-
element skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl. 00.00, den pågældende dato, jf. 
Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. 
 
1.31 Tarif 

En pris, angivet som en tarif, er en pris vedr. målepunktet som fastsættes pr. kWh. 
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1.32 Tidsfrister 

Tidsfrister definerer det seneste eller tidligste tidspunkt for modtagelse af eksempelvis beskeder i 
DataHub, jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. Tidsfrister er altid hele 
dage, med mindre andet er angivet. Tidsfristen regnes fra midnat på skæringsdatoen. 
 
Indtil/Senest 3 arbejdsdage før skæringsdato: 
   
 
 
 
 
 
Tidligst 3 arbejdsdage før skæringsdato: 
   
 
 
 
 
 
Senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato: 
 
 
 
 
1.33 Timeafregning 

Timeafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug over 100.000 kWh, hvor netvirksom-
heden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafregnin-
gen. 
 
1.34 15/60-måling 

Fjernaflæst måling på kvarters eller timebasis der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angi-
ves produktion/udveksling på kvarterbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun 
timebasis med undtagelse af produktion på nyere havvindmølleparker startende med Rødsand 2. 
 
1.35 15/60-værdi 

En måleværdi der er fremkommet ved 15/60 måling. 

  

Torsdag 

Skæringsdato 

Seneste 
anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

   

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Skæringsdato 

Seneste 
anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

   

Søndag Mandag 

1 dag 

Torsdag 

Skæringsdato 

Tidligste 
anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

   

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Anmeldelse 
mulig 

Anmeldelse er mulig  

÷ 

Anmeldelse er ikke mulig  
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2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmel-
ser 

2.1 Forskriftens formål og anvendelsesområde  

Forskriften er jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i Systemansvarsbekendtgørelsen1 udarbejdet efter drøf-
telser med net- og transmissionsvirksomheder og elleverandører og har været i ekstern høring 
inden anmeldelse til Energitilsynet. 
 
Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til netvirksomheder og elleverandører vedr. afregning 
af netvirksomheder og Energinet.dk´s abonnementer, tariffer, gebyrer og rabatter m.v. for forbrug 
og produktion. 
 
Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven2. 
 
2.2 Hjemmel 

Forskriften er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og § 31, stk. 2 i Elforsy-
ningsloven og § 7, stk. 1, nr. 3-4 samt § 8, stk. 1, nr. 1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 
 
2.3 Sanktioner 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af forskriften, jf. 2.1 
ovenfor.  
 
Såfremt en aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan Energinet.dk i hen-
hold til Elforsyningsloven § 31, stk. 3 meddele påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan 
Energinet.dk træffe afgørelse om aktørens hele eller delvise udelukkelse fra at gøre brug af Energi-
net.dk's ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Konstaterer Energinet.dk tilsidesættelse af forpligtelser 
vedrørende netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, orienterer Energinet.dk klima- energi- og 
bygningsministeren om forholdet.    
 
Såfremt aktørens forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet som anført i Elforsy-
ningsloven § 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som anført i 
Elforsyningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Ener-
gitilsynet i henhold til Elforsyningsloven § 86, stk. 1.  
 
I kapitel 8 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversigter 
over de for aktørerne relevante forpligtelser og sanktioner. 
 
Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens regler 
ved manglende opfyldelse af en aktørs forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af aktørens forplig-
telser tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette medføre øvrige sanktioner, som 
måtte følge af sådanne regler. 
 
 
 
 
 
 

 

1 BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. 
2 LBK. nr. 1329 af 25. november 2013 om lov om elforsyning med senere ændringer 
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2.4 Klage  

Klage over forskriften kan jf. § 7, stk. 3 og § 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes 
for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.  
 
Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for 
Energitilsynet. 
 
Afgørelser truffet af Energinet.dk, der medfører afregistrering af en aktør som bruger DataHub, kan 
desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elforsyningslo-
ven § 31, stk. 5.  
 
2.5 Ikrafttræden 

Nærværende forskrift træder i kraft 1. april 2016.  
 
Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for den-
ne forskrift, som anført på Energinet.dk's hjemmeside www.energinet.dk.  
 
Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens § 73 a, Bekendtgørelse 
om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fast-
sættelse af tariffer mv3 § 1 samt Systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2. 
 

  

 

3  BEK. nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s me-
toder for fastsættelse af tariffer mv. 
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3. Priselementer 

I det følgende gennemgås, hvilke priselementer DataHub håndterer for netvirksomheden og Ener-
ginet.dk i forhold til afregning af elleverandøren.  
 
Ejeren af et givent priselement (netvirksomheden eller Energinet.dk) har ansvar for at ændringer i 
priselementer sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at varslingsfrister 
overholdes.  
 
Elleverandørens priselementer håndteres ikke i DataHub.  
 
Der skelnes mellem følgende priselementer, som kan tilknyttes alle målepunktstyper: 
 

- Abonnementer  
- Gebyrer 
- Tariffer (herunder elafgifter). 

 
For oprettelse, ændring og stop af priselementer gælder, at dette kan ske tidligst 3 år og senest 31 
kalenderdage inden skæringsdatoen. Det er ikke muligt for netvirksomheden eller Energinet.dk at 
oprette, ændre eller stoppe et priselement med kortere frist eller med tilbagevirkende kraft, med 
mindre der foreligger hjemmel for en tilsidesættelse af tidsfristen. Dette kan fx være tilfældet ved 
ændring af PSO-tarif eller elafgifter, som efter lovgivningen kan fastsættes med en tidsfrist kortere 
end 31 kalenderdage.  Hvis en netvirksomhed forelægger dokumentation for Energinet.dk om 
hjemmel til tilsidesættelse af tidsfristen, aftales procedure og tidspunkt for netvirksomhedens ind-
meldelse til DataHub.  
 
Alle elleverandører modtager besked fra DataHub om enhver oprettelse, ændring eller stop af pris-
elementer foretaget af netvirksomheden eller Energinet.dk.  
 
Nuværende og fremtidige elleverandører modtager besked fra DataHub om enhver oprettelse, æn-
dring eller stop af tilknytninger for priselementer til et målepunkt, efter den er foretaget af netvirk-
somheden eller Energinet.dk.  
 
Netvirksomheden modtager besked fra DataHub om enhver oprettelse, ændring eller stop af elaf-
gifter, efter den er foretaget af Energinet.dk. Netvirksomheden modtager endvidere besked fra 
DataHub om enhver oprettelse, ændring eller stop af tilknytninger for elafgifter til et målepunkt, 
efter den er foretaget af elleverandøren eller Energinet.dk. 
 
Netvirksomheden og elleverandøren kan til enhver tid indhente information om historiske, gælden-
de og fremtidige priselementer pr. netområde i DataHub. Netvirksomheden og Energinet.dk kan 
udelukkende indhente egne priselementer og elafgifter, mens elleverandøren kan indhente alle 
priselementer for alle netområder. 
 
Anmodningen kan foretages på to måder: 

1. Anmodning sendes som EDI-meddelelse til DataHub, der automatisk returnerer ønskede 
stamdata som EDI-meddelelse.  

2. Anmodning kan foretages via udtræk fra DataHub’s markedsportal.  
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3.1 Abonnementer  

Netvirksomheden og Energinet.dk skal oprette og vedligeholde priser for egne abonnementer i 
DataHub.  
 
Abonnementer skal oprettes i DataHub ved at angive abonnement ID, navn, beskrivelse samt pris 
og momskode. Momskoden angiver, om netvirksomheden opkræver priselementet med moms hos 
elleverandøren i afregningen af engrosydelser, idet prisen for et abonnement altid angives i kroner 
eksklusiv moms pr. måned, jf. Forskrift I: Stamdata.  
 
Der er ingen teknisk begrænsning for, hvor mange abonnementer netvirksomheden eller Energi-
net.dk kan oprette i DataHub. 
 
En bindende midlertidig prisnedsættelse skal oprettes som et selvstændigt abonnement i DataHub 
med en negativ pris (størrelsen på prisnedsættelsen). Således skal prisen for abonnementet, som 
ønskes nedsat i den midlertidige periode, forblive uændret i DataHub i perioden, hvor den bindende 
midlertidige prisnedsættelse er gældende.  
 
Ved oprettelse af bindende midlertidige prisenedsættelser, skal netvirksomheden desuden angive, 
at abonnementet er til obligatorisk viderefakturering. Markeres abonnementet til obligatorisk vide-
refakturering, skal elleverandøren viderefakturere abonnementet overfor slutforbrugeren med det 
af netvirksomheden angivne navn i DataHub. 
 
3.2 Gebyrer 

Netvirksomheden og Energinet.dk skal oprette og vedligeholde priser for egne gebyrer i DataHub. 
 
Gebyrer skal oprettes i DataHub ved at angive gebyr ID, navn, beskrivelse samt pris og momsko-
de. Momskoden angiver, om netvirksomheden opkræver priselementet med moms hos elleverand-
øren i afregningen af engrosydelser, idet prisen for et gebyr altid angives i kroner eksklusiv moms, 
jf. Forskrift I: Stamdata.  
 
Der er ingen teknisk begrænsning for, hvor mange gebyrer netvirksomheden eller Energinet.dk kan 
oprette i DataHub. 
 
Et gebyr må aldrig oprettes til obligatorisk viderefakturering. 
 
3.3 Tariffer  

3.3.1 Oprettelse af netvirksomhedens tariffer 

Netvirksomheden skal oprette og vedligeholde priser for egne tariffer i DataHub. 
 
Tariffer skal oprettes i DataHub ved at angive tarif ID, navn, periode (døgn eller specifikke 
time(r)), beskrivelse samt pris og momskode. Momskoden angiver, om netvirksomheden opkræver 
priselementet med moms hos elleverandøren i afregningen af engrosydelser, idet prisen for en tarif 
altid angives i kroner eksklusiv moms pr. kWh. Netvirksomheden angiver ligeledes den periode 
hvor tariffen er gældende, dvs. hele døgnet eller time. Angives perioden for tariffen som time, an-
gives 24 timepriser for tariffen. Timepriserne for tariffen henover døgnet vil således være den 
samme fra dag til dag indtil de ændres eller stoppes, jf. kapitel 3.4.  
 
Der er ingen begrænsning for, hvor mange tariffer netvirksomheden kan oprette, dog kan en tarif 
kun knyttes til et målepunkt én gang, jf. kapitel 3.5. 
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Bindende midlertidige prisnedsættelser oprettes som en selvstændig tarif i DataHub med en nega-
tiv pris (størrelsen på prisnedsættelsen). Prisen for tariffen, som ønskes nedsat i den midlertidige 
periode, forbliver uændret i DataHub i perioden, hvor den bindende midlertidige prisnedsættelse er 
gældende. 
 
Ved oprettelse af bindende midlertidige prisnedsættelser, skal netvirksomheden angive, at tariffen 
er til obligatorisk viderefakturering.  
 
Markeres tariffen til obligatorisk viderefakturering, skal elleverandøren viderefakturere tariffen 
overfor slutforbrugeren med det af netvirksomheden angivne navn i DataHub.  
 
Med undtagelse af ovenstående, samt tariffer der indgår i forsøg med fleksibel tarifering, må tarif-
fer ikke markeres til obligatorisk viderefakturering.  
 
3.3.2 Oprettelse af elafgifter og Energinet.dk’s tariffer 

Energinet.dk opretter og vedligeholder tariffer for produktion og forbrug i DataHub, fx Net-, Sy-
stem-, og PSO-tarif.  
 
Energinet.dk opretter og vedligeholder elafgifter i DataHub i samarbejde med SKAT. Det angives 
ved oprettelsen, om tariffen er en afgiftstarif, jf. Forskrift I: Stamdata.  
 
En elafgift kan både være den almindelige elafgift4 og særlige elafgifter5 med reduceret sats eller 
med en pris på DKK 0. Elafgiften vil fx være DKK 0, hvor kunden i henhold til Elafgiftsloven selv 
opgør og svarer elafgift til SKAT i stedet for netvirksomheden eller Energinet.dk. 
 
Prisen for hver elafgift og Energinet.dk’s tariffer er den samme over hele landet. 
 
Energinet.dk skal ved oprettelse af offentlige forpligtelser (PSO-tarif) og elafgifter angive, at tarif-
fen er til obligatorisk viderefakturering.  
 
Markeres tariffen til obligatorisk viderefakturering, skal elleverandøren viderefakturere tariffen 
overfor slutforbrugeren med det af Energinet.dk angivne navn i DataHub.  
 
3.4 Ændring af priselementer i DataHub  

For alle priselementer gælder, at der ved oprettelsen ikke kan sættes en slutdato. Således er alle 
priselementer og priser gældende, indtil de ændres eller stoppes. En prisændring for et priselement 
medfører ingen ændringer i tilknytningerne af priselementet pr. målepunkt jf. kapitel 3.5.  
 
Alle priselementer vil således være gældende indtil næstkommende ændring eller stop. Dette gæl-
der også i tilfælde, hvor netvirksomheden eller Energinet.dk indsender en ændring for et prisele-
ment med en skæringsdato, som ligger tidligere end en allerede registeret (fremtidig) ændring.   
 
En ændring i DataHub kan til enhver tid overskrives, såfremt gældende tidsfrister er overholdt.  
 
Netvirksomheden og Energinet.dk kan ændre egne priselementer i DataHub. Der angives ved æn-
dringen en skæringsdato for, hvornår ændringen eller stoppet træder i kraft.  
 

 

4 § 6, stk. 1, 2. pkt. i LBK nr 310 af 1. april 2011 som ændret ved LOV nr 903 af 4. juli 2013 og LOV nr 1174 af 5. november 
2014. 

5 § 9, stk. 1 og stk. 2 i LBK nr 310 af 1. april 2011 som indsat ved LOV nr 578 af 4. maj 2015 
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Netvirksomheden eller Energinet.dk kan indsende et stop for et priselement til DataHub, såfremt 
priselementet ikke skal benyttes længere. Er stoppet sket ved en fejl, er det muligt for den ansvar-
lige aktør for priselementet at fortryde et indmeldt stop senest 31 kalenderdage før skæringsdato-
en for stoppet. Dette gøres ved at indsende en anden opdatering for priselementet til DataHub på 
samme skæringsdato som det fejlagtige stop.  
 
Netvirksomhedens eller Energinet.dk’s stop af et priselement, medfører et stop af alle tilknytninger 
for priselementet i DataHub efter udløb af fortrydelsesfristen. Skæringsdatoen for stop af tilknyt-
ningerne er lig skæringsdatoen for det stoppede priselement. Korrigeres en fejl af et stoppet pris-
element efter kapitel 3.4.1, dvs. efter fortrydelsesfristen for stop af priselementer, skal alle tilknyt-
ninger for priselementet indmeldes på ny af den ansvarlige aktør for priselementet. 
 
Det er ikke muligt at slette et priselement i DataHub af hensyn til opretholdelse af historikken for 
priselementet. Et priselement kan genaktiveres af den ansvarlige aktør for priselementet.  
 
Netvirksomheden og Energinet.dk skal varsle ændringer for egne priselementer overfor elleverand-
øren, således at elleverandøren har mulighed for at overholde varslingskravene i gældende lovgiv-
ning.6  
 
3.4.1 Korrektion af fejlagtige priselementer 

Hvis en aktør konstaterer fejl i priselementer i DataHub, skal aktøren kontakte Energinet.dk, som 
informerer den aktør, der har meldt priselementet ind, om fejlen.  
 
Hvis den ansvarlige aktør for priselementet bliver bekendt med fejlen før udløb af tidsfristen for 
indsendelse af oprettelse, ændring eller stop af priselement til DataHub, skal aktøren indsende en 
ændring som beskrevet i kapitel 3.4.  
 
Hvis den ansvarlige aktør for priselementet bliver bekendt med en fejl efter udløb af tidsfristen for 
indsendelse af oprettelse, ændring eller stop af priselement til DataHub, skal aktøren rette henven-
delse til Energinet.dk med dokumentation af fejlen og en begrundelse for at tidsfristen ønskes til-
sidesat. Kun åbenlyse fejl i priser vil blive rettet i DataHub og kun såfremt det kan ske i overens-
stemmelse med gældende regler7. Den ansvarlige aktør for priselementet er ansvarlig for at kor-
rektionen i sker i overensstemmelse med gældende regler. Procedure og tidspunkt for indsendelse 
af korrektionen af priselementet aftales mellem Energinet.dk og den ansvarlige aktør for prisele-
mentet.  
 
3.5 Tilknytning af priselementer pr. målepunkt 

Netvirksomheden tilknytter egne abonnementer og tariffer efter oprettelsen af et målepunkt. Net-
virksomheden har herefter ansvaret for løbende at vedligeholde tilknytningerne for egne målepunk-
ter. Tilknytning af gebyrer på et målepunkt kan oprettes løbende efter målepunktets oprettelse. 
 
Tilknytning af gebyrer, abonnementer og tariffer kan ske på alle målepunktstyper. Dog vil tilknyt-
ningerne kun indgå i opgørelser, hvis der er tale om forbrugs- og produktionsmålepunkter (afreg-
ningsmålepunkter), eller på sammenhørige child målepunkter. 
 
Energinet.dk’s priselementer, herunder system-, net- og PSO-tarif tilknyttes sammen med elafgift 
automatisk af Energinet.dk til de relevante målepunkter ved oprettelsen af målepunktet i DataHub. 
Energinet.dk’s priselementer kan være tilknyttet et child målepunkt, f.eks. ved nettoafregning. 
 
 

6 Bl.a. BEK nr. 1353 af 12. december 2014 om forbrugeraftaler om levering af elektricitet § 4 
7 Fx LBK. nr. 1063 af 28. august 2013 om forældelse af fordringer (forældelsesloven)  
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Fra det tidspunkt, hvor elleverandøren er registreret på afregningsmålepunktet er det elleverand-
ørens ansvar at sikre, at tilknytningen af Energinet.dk’s priselementer (herunder elafgifter) er kor-
rekt indmeldt pr. målepunkt (herunder også child målepunkter) i DataHub. Det er dermed elleve-
randørens ansvar at indsende ændringer i tilknytninger pr. målepunkt, herunder fx særlige afgifts-
forhold efter Elafgiftsloven eller ved PSO-fritagelse for elkedler. 
 
Indsendelse af tilknytninger og evt. fremtidige stop af tilknytninger for abonnementer og tariffer pr. 
målepunkt skal ske tidligst 3 år inden skæringsdatoen og senest dagen efter skæringsdatoen. Ind-
sendelse af tilknytninger og evt. fremtidige stop af tilknytninger for gebyrer pr. målepunkt skal ske 
tidligst 3 år inden skæringsdatoen og senest 35 kalenderdage efter skæringsdatoen. 
 
Ved tilknytning af gebyrer og abonnementer til et målepunkt angives et antal pr. gebyr eller abon-
nement samt skæringsdato for tilknytningen. Skæringsdatoen for et abonnement angiver datoen, 
hvor abonnementet er gældende fra. Et gebyr vil kun blive opkrævet på den angivne skæringsdato. 
 
Ved tilknytning af tariffer angives kun skæringsdato for tilknytningen. Tariffer kan kun tilknyttes én 
gang pr. målepunkt. 
 
Skæringsdatoen for tilknytning af priselementer til målepunktet anvendes automatisk af DataHub 
ved dannelse af afregningsgrundlaget mellem netvirksomhed og elleverandør jf. kapitel 4.1.  
 
Elleverandøren skal anmode netvirksomheden om eventuelle ydelser på målepunktet, som medfø-
rer ændringer i abonnementer, gebyrer eller tariffer via DataHub. Endvidere skal elleverandøren 
kontakte netvirksomheden direkte for dialog om processen, bl.a. med henblik på at kunne oplyse 
kunden, hvornår netvirksomheden gennemfører ændringen på målepunktet. 
 
Hvis kunden kontakter netvirksomheden direkte, skal netvirksomheden henvise kunden til sin elle-
verandør, så elleverandøren kan foretage relevante ændringer i aftalen med kunden. Netvirksom-
heden indsender herefter ændringen af tilknytningen af egne priselementer på målepunktet i Data-
Hub, eller henvender sig til Energinet.dk vedrørende tilknytninger af elafgifter, jf. kapitel 3.5.1. 
 
3.5.1 Korrektion af tilknytninger 

Ad 1) Netvirksomhedens priselementer 
Hvis en aktør konstaterer fejl i tilknytninger af en netvirksomheds priselementer i DataHub, skal 
aktøren, der har opdaget fejlen, kontakte netvirksomheden via webforms, således at netvirksom-
heden kan blive bekendt med fejlen.  

 
Netvirksomheden kan ved fejl i tilknytninger af priselementer til et målepunkt indsende en korrek-
tion af tilknytningen til DataHub senest 90 kalenderdage efter skæringsdatoen. Ved identificerede 
fejl udover ovenstående tidsrum rettes henvendelse til Energinet.dk, som herefter aftaler et ”ser-
vicevindue” hvor netvirksomheden kan indsende en korrektion til DataHub.   
 
Ad 2) Elafgifter 
Hvis en aktør konstaterer fejl i tilknytningen af elafgifter i DataHub, skal aktøren rette henvendelse 
til den aktør, som er ansvarlig for at korrigere tilknytningen af det konkrete priselement. 
  
Elleverandøren er ved fejl i tilknytninger af elafgifter ansvarlig for at indmelde korrektioner tilbage i 
tid indenfor den i Elafgiftsloven8 og hertil udstedte bekendtgørelser9 tilladte tidsfrist, dog aldrig 
 

8 LBK nr 310 af 1. april 2011 som ændret ved LOV nr 578 af 4. maj 2015 
9 Bekendtgørelse ventes udstedt med definition af tilladte frister. 
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tidligere end skæringsdatoen for start af elleverandørens levering. Netvirksomheden er ansvarlig 
for at korrigere tilknytningen af elafgifter udenfor de i Elafgiftsloven10 og hertil udstedte bekendt-
gørelser11 tilladte tidsfrister eller såfremt et målepunkt er blokeret, jf. kapitel 3.6. 
 
Netvirksomheden skal rette skriftlig henvendelse til Energinet.dk, når netvirksomheden ønsker at 
oprette eller stoppe tilknytninger for elafgifter i DataHub. Energinet.dk vil herefter rette elafgiftstil-
knytningen på målepunktet i DataHub efter netvirksomhedens anvisning.  
 
Anmoder en netvirksomhed på baggrund af Elafgiftslovens bestemmelser12 Energinet.dk om at 
korrigere tilknytningen af en elafgift, indenfor tidsfristen for elleverandørens korrektionsadgang, 
skal netvirksomhedens anmodning opfylde kravene hertil efter loven, herunder med anmodning 
om, at elleverandøren blokeres mod at foretage ændringer af tilknytninger for elafgifter på måle-
punktet, jf. kapitel 3.6.  
 
Anmoder en netvirksomhed på baggrund af Elafgiftslovens bestemmelser13 Energinet.dk om at 
korrigere tilknytningen af en elafgift, udenfor tidsfristen for elleverandørens korrektionsadgang, 
skal netvirksomheden vurdere, om blokering som beskrevet i kapitel 3.6 skal ske i henhold Elaf-
giftslovens bestemmelser. 
 
Ved korrektion af fejl i tilknytningerne for elafgifter er netvirksomheden ikke bundet af gældende 
tidsfrister for korrektion af tilknytninger, såfremt det kan ske inden for lovgivningens rammer.  
 
Ad 3) Energinet.dk’s priselementer (undtagen elafgifter) 
Hvis en aktør konstaterer fejl i tilknytningen af Energinet.dk’s priselementer(undtagen elafgifter) i 
DataHub, skal aktøren rette henvendelse til den aktør, som er ansvarlig for at korrigere tilknytnin-
gen af det konkrete priselement. 
 
Elleverandøren er ved fejl i tilknytninger af Energinet.dk’s priselementer (undtagen elafgifter) an-
svarlig for at indsende en korrektion til DataHub indenfor samme tidfrist, som gælder for elafgifter, 
herunder aldrig tidligere end skæringsdatoen for start af elleverandørens levering. Energinet.dk er 
ansvarlig for at korrigere tilknytningen af Energinet.dk’s priselementer(undtagen elafgifter) udenfor 
den for elafgifter tilladte tidsfrist eller såfremt et målepunkt er blokeret, jf. kapitel 3.6.  
 
Ved korrektion af fejl i tilknytningerne for Energinet.dk’s priselementer er Energinet.dk ikke bundet 
af tidsfrister, såfremt det kan ske inden for lovgivningens rammer.  
 
3.6 Blokering af et målepunkt 

Netvirksomheden er ansvarlig for skriftlig at meddele Energinet.dk såfremt elleverandøren ifølge 
Elafgiftsloven skal blokeres mod at foretage enhver oprettelse eller stop af tilknytninger for elafgif-
ter på et målepunkt i DataHub. Når målepunktet er blokeret efter netvirksomhedens anvisning, er 
netvirksomheden herefter ansvarlig for vedligeholdelse af tilknytninger for elafgifter. Energinet.dk 
er herefter ansvarlig for vedligeholdelse af tilknytninger for Energinet.dk’s priselementer. 
 
Netvirksomheden er ansvarlig for ophævelse af blokeringen foretaget efter Elafgiftslovens regler. 
Såfremt netvirksomheden ønsker at ophæve af blokeringen på et målepunkt skal netvirksomheden 
skriftligt anmode Energinet.dk herom. Herefter overgår ansvaret for vedligeholdelse af tilknytnin-
ger igen til de oprindeligt ansvarlige, jf. kapitel 3.5.1. 
 

10 LBK nr 310 af 1. april 2011 som ændret ved LOV nr 578 af 4. maj 2015 
11 Bekendtgørelse ventes udstedt med definition af tilladte frister. 
12 § 9, stk. 6 i LBK nr 310 af 1. april 2011 som indsat ved LOV nr 578 af 4. maj 2015 
13 § 9, stk. 6 i LBK nr 310 af 1. april 2011 som indsat ved LOV nr 578 af 4. maj 2015 
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4. Aggregering af engrosydelser 

4.1 Generelt 

Aggregering af engrosydelser sker som minimum ved fiksering, refiksering, saldoafregning og 3 år 
efter driftsmåneden. DataHub aggregerer på de angivne tidspunkter summer af engrosydelser for 
de relevante målepunktstyper for hver enkelt elleverandør, netvirksomhed og Energinet.dk. Først 
efter 1. refiksering på 5. arbejdsdag efter driftsmåneden og herefter, kan summer af engrosydelser 
benyttes til afregningsformål.  
 
4.1.1 Ved fiksering 

Efter fikseringen fremsender DataHub 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet følgende foreløbige summer 
pr. elleverandør pr. netområde: 
 

- Antal abonnementer pr. dag inklusiv beregnet enhedspris (prisen pr. dag vil være afhængig 
af antallet af dage i den pågældende måned) og sum 

- Antal gebyrer pr. dag inklusiv enhedspris og sum 
- Den aggregerede energimængde pr. målepunktstype pr. tarif pr. time eller pr. dag inklusiv 

enhedspris og sum:  
a. For timeafregnede målepunkter beregnes det aggregerede forbrug og produktion 

pr. tarif pr. time eller pr. dag inklusiv enhedspris og sum.  
b. For flexafregnede målepunkter beregnes det aggregerede forbrug pr. tarif pr. time 

eller pr. dag inklusiv enhedspris og sum.  
c. For skabelonafregnede målepunkter beregnes det aggregerede forbrug pr. tarif pr. 

time eller pr. dag inklusiv enhedspris og sum.  
 
I summerne, som beregnes ved fikseringen, er indeholdt alle tilknyttede priselementer uanset, 
hvilken målepunktstype de er tilknyttet. Tilknytninger af et priselement omfattes alene af aggrege-
ringen på målepunkter for dage, hvor der er en elleverandør registreret, herunder når målepunktet 
er nyoprettet. For tariffer omfattes kun dage hvor målepunktet er tilsluttet eller afbrudt. Nedlagte 
målepunkter medtages ikke i aggregeringen. For child målepunkter følger det af parentmålepunk-
tet, hvorvidt der er en elleverandør på en given dato. 
 
Ved fiksering beregnes sum pr. tarif for skabelonafregnede målepunkter ved at beregne fordelt 
forbrug ud fra den fikserede residual og andelstal pr. tarif.  
 
4.1.2 Ved refiksering 

Forud for balance- og engrosafregning refikseres datagrundlaget. Refiksering laves månedsvis for 
de foregående 3 hele måneder kl. 21.00 hhv. 3., 4. og 5. arbejdsdag jf. Forskrift D1: Afregnings-
måling. Ved refiksering dannes det egentlig afregningsgrundlag for engrosafregning mellem Ener-
ginet.dk, netvirksomheden og elleverandøren. 
 
Såfremt en angiven skæringsdato for tilknytning af et gebyr ligger i en periode, som er refikseret, 
eller såfremt der foretages en korrektion af tilknytninger af priselementer med tilbagevirkende 
kraft til en periode, som er refikseret, vil korrektionerne først blive korrigeret i afregningsgrundla-
get ved en kommende refiksering eller korrektionsafregning. 
 
Korrektioner af abonnementer og gebyrer, samt korrektioner af tariffer for flex- og timeafregnede 
målepunkter, vil blive korrigeret pr. elleverandør ved en kommende refiksering.  
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Herudover gælder, at andelstal som fremsendes til en elleverandør jf. Forskrift H2: Skabelonafreg-
ning mv. ikke genberegnes som følge af korrektioner. Derfor vil korrektioner af tariffer for skabe-
lonafregnede målepunkter først blive afregnet ved saldoafregning.  
 
DataHub genberegner ved refikseringen dagssummer jf. kapitel 4.1.1. Derudover beregnes en to-
talsum pr. priselement for måneden til kontrolformål, dvs.:  
 

- Sum (DKK) pr. abonnement (måned) 
- Sum (DKK) pr. gebyr (måned) 
- Sum (DKK) pr. tarif (måned) 
- Totalsum (DKK) (måned). 

 
4.2 Fremsendelse til netvirksomhed og elleverandør 

DataHub fremsender de i kapitel 4.1 nævnte summer til netvirksomhederne og elleverandørerne 
for egne målepunkter.  
 
Det er netvirksomhedens og Energinet.dk’s ansvar, jf. Forskrift I: Stamdata, at priselementerne er 
oprettet korrekt i DataHub. Det er netvirksomhedens og elleverandørens ansvar, jf. Forskrift I: 
Stamdata, at tilknytningerne pr. målepunkt er oprettet korrekt, og således at summerne for engro-
sydelser kan opgøres korrekt i DataHub.   

 
Er elleverandør eller netvirksomhed uenige i de afregningsdata, som DataHub fremsender, rettes 
henvendelse til Energinet.dk med henblik på afklaring. Konstateres der fejl i DataHub, korrigeres 
der efterfølgende herfor som beskrevet i kapitel 3.4.1 og 3.5.1.   
 
Aktører kan anmode DataHub om at få tilsendt tidligere aggregeringer på en af følgende måder: 
 
1. Ved at sende en EDI-meddelelse til DataHub, som automatisk fremsender de data, for den 

periode, der er specificeret i EDI-meddelelsen. 
2. Ved at anvende markedsportalen og herfra aktivere fremsendelsen. 

 
Energinet.dk kan træffe beslutning om udskydelse af den ordinære fiksering, jf. Forskrift D1: Af-
regningsmåling, bilag 6: Udskydelse af den ordinære fiksering/refiksering. En udskydelse af den 
ordinære fiksering vil betyde, at beregningerne af summerne ved fiksering/refiksering vil blive til-
svarende udskudt. 
 
4.3 Procedure ved manglende refiksering 

Hvis refiksering forsinkes ud over natten efter 5. arbejdsdag eller andre forhold gør, at der i Data-
Hub ikke har kunnet dannes og/eller formidles et engrosafregningsgrundlag, har netvirksomheder 
og Energinet.dk behov for en alternativ løsning, for ikke at forsinke engrosafregningen. 
 
Ved manglende engrosafregningsgrundlag meddeler Energinet.dk, hvornår netvirksomhederne kan 
vælge selv at estimere et afregningsgrundlag. Et alternativt, estimeret afregningsgrundlag fra net-
virksomhederne kan eksempelvis baseres på de udsendte fikserede dagsværdier for måneden, 
suppleret med data fra foregående måned for evt. manglende dage. Netvirksomhederne og Energi-
net.dk skal dokumentere afregningsgrundlaget overfor elleverandørerne med samme detaljering, 
som det normale engrosafregningsgrundlag fra DataHub. 
 
Når der er fremsendt et korrekt afregningsgrundlag fra DataHub, korrigerer netvirksomheden den 
næstkommende engrosafregning for forskelle i forhold til det estimerede datagrundlag.  
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5. Korrektion af engrosydelser efter refiksering 

Korrektion af forbrug, produktion og udveksling pr. målepunkt sker i henhold til Forskrift D1: Af-
regningsmåling.  
 
Korrektion af priselementer og tilknytninger pr. målepunkt sker i henhold til kapitel 3.4.1 og kapitel 
3.5.1. Hvorvidt aktørerne og Energinet.dk rent faktisk afregner korrektionerne, er et bilateralt an-
liggende. 
 
Korrektioner af engrosydelser efter refiksering sker ved genberegning af engrosydelserne som be-
skrevet i kapitel 4.1.1. For skabelonafregnede målepunkter gælder, at de aggregerede forbrug 
beregnes ud fra de i saldoafregningen periodiserede forbrug (periodiseret efter fordelingskurven) 
inkl. det beregnede nettab. 
 
Det beregnede afregningsgrundlag af engrosydelser udsendes efter samme procedure som ved 
fiksering og refiksering.  
 
Ved genberegning af engrosydelserne tages der højde for korrektioner modtaget efter refiksering, 
herunder: 
 

- Leverandørskift eller flytning. 
- Annullering af fejlagtigt leverandørskift eller flytning. 
- Oprettelse og nedlæggelse af målepunkter. 
- Skift fra skabelon- til flex- eller timeafregning og omvendt.  
- Korrektioner af fejlagtige tilknytninger af tariffer, gebyrer og abonnementer samt priser. 

 
5.1 Korrektion for flex- og timeafregnede målepunkter 

Ændringer i energier for flex- og timeafregnede målepunkter opsamles i en særlig nettabskorrekti-
on, jf. Forskrift D1: Afregningsmåling. Denne nettabskorrektion danner grundlag for korrektioner af 
tarifengrosydelserne overfor nettabsleverandørerne, modsvarende korrektionen over for målepunk-
tets leverandør – dog ikke nødvendigvis til de samme priser. 
 
5.2 Procedure 

Korrektionen af engrosydelser gennemføres efter følgende principper: 
 

1. Korrektionen gennemføres altid umiddelbart efter saldoafregning, og herudover som mini-
mum 3 år efter driftsmåneden.  

2. DataHub beregner det aggregerede forbrug pr. tarif pr. dag inklusiv enhedspris og sum for 
flex-, time- og skabelonafregnede målepunkter. Det korrigerede nettab, som beskrevet i 
Forskrift D1: Afregningsmåling, inkluderes ligeledes i korrektionen af engrosydelser. 

3. DataHub videresender automatisk de korrigerede data til alle aktører. 
 

Efter saldoafregningen vil beregning af tarifengrosydelsen pr. elleverandør for skabelonafregnede 
målepunkter, til forskel fra tidligere aggregeringer, være baseret på det periodiserede forbrug inkl. 
beregnet nettab. 
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6. Afgiftsmæssige forhold  

6.1 Særligt vedrørende elvarme 

En kunde som ifølge Elafgiftsloven er berettiget til svare reduceret elafgift af forbrug over 4000 
kWh pr. år, kræver en særlig opsætning af målepunkter og tilknytning af elafgifter i DataHub.  
 
Et forbrugsmålepunkt registreret med elvarme og en elvarmeafgiftsdato skal have tilknyttet et 
elvarmemålepunkt af netvirksomheden, for hvilket netvirksomheden skal registrere det forbrug, 
der skal svares fuld elafgift af.  
 
Når kunden er berettiget til reduceret elafgift for et forbrugsmålepunkt, indmelder elleverandøren 
en ændring af elvarme for målepunktet til DataHub. Samtidig skal elleverandøren angive en elvar-
meafgiftsdato, som angiver starttidspunktet for den periode på et år (12 måneder løbende), hvor 
der skal fordeles et forbrug, der skal svares fuld elafgift af. Elleverandøren skal tidligst indmelde 
ændring af elvarme på den indmeldte elvarmeafgiftsdato, og elvarmeafgiftsdatoen skal være in-
denfor den i Elafgiftsloven14 og hertil udstedte bekendtgørelser15 tilladte tidsfrist tilbage i tid. El-
varmeafgiftsdatoen skal endvidere ligge indenfor elleverandørens leveranceperiode til målepunktet. 
 
Når elleverandøren registrerer elvarme samt elvarmeafgiftsdato for forbrugsmålepunktet i Data-
Hub, får netvirksomheden besked herom fra DataHub. Netvirksomheden skal senest 1 arbejdsdag 
efter modtagelse af besked om elvarmeregistrering tilknytte et elvarmemålepunkt til forbrugsmåle-
punktet, således at målepunkterne indgår i en målepunktsstruktur. Ved tilknytningen skal netvirk-
somheden angive en skæringsdato lig med den af elleverandøren indmeldte elvarmeafgiftsdato, 
ellers afvises anmodningen af DataHub. Såfremt elvarmemålepunktet ikke er tilsluttet ved tilknyt-
ning, ændrer DataHub tilslutningsstatus hertil. 
 
Når netvirksomheden tilknytter elvarmemålepunktet sikrer DataHub en standardopsætning for 
tilknytninger af elafgift på forbrugsmålepunkt og elvarmemålepunkt med elvarmeafgiftsdatoen som 
skæringsdato. Dette medfører, at DataHub stopper den almindelige elafgift og tilknytter samtidigt 
en reduceret elafgift på forbrugsmålepunktet, såfremt disse tilknytninger ikke allerede er henholds-
vis stoppet og tilknyttet. DataHub tilknytter ligeledes den almindelige elafgift samt en negativ re-
duceret elafgift på elvarmemålepunktet, samlet svarende til differencen mellem reduceret og al-
mindelig elafgift, såfremt disse tilknytninger ikke allerede er henholdsvis stoppet og tilknyttet. Da-
taHub sender besked til elleverandør og netvirksomhed om alle gennemførte ændringer i elafgifts-
tilknytninger. Elleverandøren har ansvaret for at kontrollere og om nødvendigt ændre tilknytnin-
gerne af elafgifter, såfremt standardopsætningen ikke er korrekt i forhold til de konkrete forhold for 
målepunktet efter oprettelsen af elvarme. 
 
Netvirksomheden kan vælge at bruge DataHub som redskab til at beregne forbruget på elvarme-
målepunktet, men netvirksomheden har i alle tilfælde ansvaret for, at forbruget er retmæssigt re-
gistreret, herunder for at den i DataHub anvendte metode er korrekt i forhold til de konkrete for-
hold for målepunktet. For at anvende beregningsfunktionen i DataHub, skal netvirksomheden regi-
strere målepunktsarten for elvarmemålepunktet som beregnet. For elvarmemålepunkter med an-
den målepunktsart end beregnet beregner og indsender netvirksomheden selv forbrug til elvarme-
målepunktet. For dage hvor elvarmemålepunkter har målepunktsarten beregnet, beregner og regi-
strerer DataHub periodisk et forbrug. DataHub sender de registrerede dagsværdier til netvirksom-
heden og elleverandøren.  
 

 

14 LBK nr 310 af 1. april 2011 som ændret ved LOV nr 578 af 4. maj 2015 
15 Bekendtgørelse ventes udstedt med definition af tilladte frister. 
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Når en elleverandør konstaterer, at der er ikke længere skal være elvarme registreret for for-
brugsmålepunktet, indmelder elleverandøren et ophør af elvarme til DataHub. Samtidig skal elleve-
randøren angive en elvarmeafgiftsdato, som angiver sluttidspunktet for, hvor der skal fordeles et 
forbrug, der skal svares fuld elafgift af. Elleverandøren skal tidligst indmelde ophør af elvarme på 
den indmeldte elvarmeafgiftsdato og elvarmeafgiftsdatoen skal være indenfor den i Elafgiftsloven16 
og hertil udstedte bekendtgørelser17 tilladte tidsfrist tilbage i tid. Elafgiftsdatoen skal endvidere 
ligge indenfor elleverandørens leveranceperiode til målepunktet. DataHub sender besked til net-
virksomheden om ændring af elvarme samt elafgiftsdato. 
 
Ved ophør af elvarme sikrer DataHub en standardopsætning for tilknytninger af elafgift på for-
brugsmålepunkt og elvarmemålepunkt med elvarmeafgiftsdatoen som skæringsdato. DataHub til-
knytter almindelig elafgift og stopper tilknytning af reduceret elafgift for forbrugsmålepunktet, så-
fremt disse tilknytninger ikke allerede er henholdsvis tilknyttet og stoppet. Tilsvarende stopper 
DataHub tilknytninger af den almindelige elafgift og den negative reducerede elafgift på elvarme-
målepunktet. DataHub anvender den af elleverandøren indmeldte ophørsdato ved ændringerne af 
afgiftstilknytninger. DataHub sender besked til elleverandør og netvirksomhed om de foretagne 
ændringer i elafgiftstilknytninger. Elleverandøren har ansvaret for at kontrollere og om nødvendigt 
ændre tilknytningerne af elafgifter, såfremt standardopsætningen ikke er korrekt i forhold til de 
konkrete forhold for målepunktet efter ophøret af elvarme.  
 
Netvirksomheden skal senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af besked fra DataHub om ophør af 
elvarme på forbrugsmålepunktet fjerne tilknytningen af elvarmemålepunktet med forbrugsmåle-
punktet. Netvirksomheden skal angive en skæringsdato for fjernelse af tilknytningen senere end 
eller lig med den indmeldte ophørsdato for elvarme.   
 
6.2 Verificering af elafgifter 

Energinet.dk skal efter Elafgiftsloven verificere særlige afgiftsforhold mod uafhængige registre. 
Konstaterede uoverensstemmelser meddeles af Energinet.dk til netvirksomheden og elleverand-
øren til kontrol og eventuel korrektion. Netvirksomheden får herved besked om elleverandørens 
identitet for de målepunkter, hvor Energinet.dk har konstateret uoverensstemmelser.  
 
Hvis netvirksomheden (den afgiftspligtige virksomhed) efter egenkontrol, af den fra Energinet.dk 
modtagne liste og ved brug af uafhængige kilder, kan konstatere at uoverensstemmelsen skyldes 
en fejl, skal fejlen korrigeres af den ansvarlige aktør for tilknytning af elafgifter, jf. kapitel 3.5.1 og 
3.6. 

 
 
 
 
 
  

 

16 LBK nr 310 af 1. april 2011 som ændret ved LOV nr 578 af 4. maj 2015 
17 Bekendtgørelse ventes udstedt med definition af tilladte frister. 
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7. Oversigter over forpligtelser og sanktioner 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende for-
skrift, jf. kapitel 2.1.  
Nedenstående er der indsat to skemaer, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktioneres, 
samt hvilken aktør reglen gælder for. 
 
Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 
31, stk. 2 eller § 22, stk. 3 
Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for aktører 
med undtagelse af netvirksomheder 
Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af Elforsy-
ningslovens § 31, stk. 2, kan Energinet.dk i henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 3 meddele 
påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet.dk træffe afgørelse om helt eller delvis 
udelukkelse fra at gøre brug af Energinet.dk's ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Energinet.dk’s sank-
tioner, rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger således på 
en forpligtelse pålagt Energinet.dk ved lov for at sikre markedets funktion, herunder brugen af 
Energinet.dk’s ydelser.  
 
Vurderingen af om en virksomhed groft eller gentagende gange tilsidesætter sine forpligtelser skal i 
praksis håndteres ud fra en processuel tilgang: 
 

• Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den 
systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den mang-
lende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte arbejdsdage med 
besked om at rette forholdet inden udløb af fristen.  

 
• Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev stilet 

til virksomhedens direktør indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage for korrekti-
on af misligholdelsen/-erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en manglende overholdel-
se af fristen vil medføre en grov tilsidesættelse af virksomhedens forpligtelser og medføre 
udelukkes af virksomheden fra benyttelse af Energinet.dk’s ydelser. 

 
Afgørelser efter Elforsyningslovens § 31, stk. 3 vil således blive baseret på den nævnte rykkerpro-
cedurer og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister.    
 
Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for netvirk-
somheder 
Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens § 31 stk. 2, der 
vedrører virksomhedens bevillingsmæssige aktiviteter, skal Energinet.dk jf. Elforsyningslovens § 
31, stk. 3, 2. og 3. pkt. orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet.  
 
Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 22, stk. 3 – gældende for netvirk-
somheder 
Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22 stk. 3 vedrørende 
oplysninger om måling af elektricitet, kan dette medføre påbud som anført i Elforsyningsloven § 85 
c, stk. 1 samt eventuelle daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitilsynet iht. Elforsy-
ningslovens § 86, stk. 1. Hvis Energinet.dk bliver opmærksom på / gjort opmærksom på tilside-
sættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22, stk. 3, vil dette blive håndteret ud fra føl-
gende formelle proces: 

Bilag 3 Side 257 af 323.



 

 
15-08075-4  Side 24 af 29 
 

• Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den 
systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den mang-
lende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Endvidere oplyses det, at tilsidesættelsen indbe-
rettes til Energitilsynet til videre foranstaltninger. 

 
OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af 
forskrifterne 
Hvis Energinet.dk bliver opmærksom på / gjort opmærksom på andre tilsidesættelser af forpligtel-
ser for aktørerne i relation til anvendelse af forskrifterne, vil disse blive indberettet til Energitilsynet 
eller Energistyrelsen, alt efter hvem der har kompetencen på området.  
Overtrædelserne ligger i disse tilfælde ikke inden for Energinet.dk’s hjemmel til sikring af marke-
dets funktion, herunder anvendelsen af Energinet.dk’s ydelser. Energinet.dk har således ikke 
hjemmel til at sanktionere overtrædelserne, hvorfor Energinet.dk vil registrere disse og rapportere 
overtrædelserne til Energistyrelsen/Energitilsynet. Det vil dermed være op til Energistyrel-
sen/Energitilsynet at vurdere, om og i givet fald hvad der skal foretages yderligere i sagerne.   
 
Netvirksomhed forkortes NV, balanceansvarlig BA og Elleverandør EL. 
 
  
  

Bilag 3 Side 258 af 323.



 

15-08075-4   
 

 
OVERSIGT 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 eller § 22, stk. 3 
 
Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter 

reglen sig til 
Sanktionsbestem-
melse 

3.1 Netvirksomheden og Energinet.dk skal oprette og vedligeholde priser for egne abonnementer i Da-
taHub.  
 

NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.1 Ved oprettelse af bindende midlertidige prisenedsættelser, skal netvirksomheden desuden angive, 
at abonnementet er til obligatorisk viderefakturering. Markeres abonnementet til obligatorisk vide-
refakturering, skal elleverandøren viderefakturere abonnementet overfor slutforbrugeren med det 
af netvirksomheden angivne navn i DataHub. 

NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.2 Netvirksomheden og Energinet.dk skal oprette og vedligeholde priser for egne gebyrer i DataHub. NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.3 Netvirksomheden og Energinet.dk skal oprette og vedligeholde priser for egne tariffer i DataHub. 
 

NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.3.1 Markeres tariffen til obligatorisk viderefakturering, skal elleverandøren viderefakturere tariffen 
overfor slutforbrugeren med det af netvirksomheden angivne navn i DataHub.  
 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.4.1 Hvis den ansvarlige aktør for priselementet bliver bekendt med fejlen før udløb af tidsfristen for 
indsendelse af oprettelse, ændring eller stop af priselement til DataHub, skal aktøren indsende en 
ændring som beskrevet i kapitel 3.4.  

NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.5 Fra det tidspunkt, hvor elleverandøren er registreret på afregningsmålepunktet er det elleverand-
ørens ansvar at sikre, at tilknytningen af Energinet.dk’s priselementer (herunder elafgifter) er kor-
rekt indmeldt pr. målepunkt (herunder også child målepunkter) i DataHub.  

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.5.1 Hvis en aktør konstaterer fejl i tilknytninger af netvirksomhedens priselementer i DataHub, skal 
aktøren kontakte netvirksomheden, der har meldt priselementet ind via webforms, således at net-
virksomheden kan blive bekendt med fejlen.  

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.5.1 Hvis en aktør konstaterer fejl i tilknytningen af elafgifter i DataHub, skal aktøren rette henvendelse 
til den aktør, som er ansvarlig for at korrigere tilknytningen af det konkrete priselement. 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 
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3.5.1 Elleverandøren er ved fejl i tilknytninger af elafgifter ansvarlig for at indmelde korrektioner tilbage i 
tid indenfor den i Elafgiftsloven og hertil udstedte bekendtgørelser tilladte tidsfrist, dog aldrig tidli-
gere end skæringsdatoen for start af elleverandørens levering. 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.5.1 Anmoder en netvirksomhed på baggrund af Elafgiftslovens bestemmelser Energinet.dk om at korri-
gere tilknytningen af en elafgift, indenfor tidsfristen for elleverandørens korrektionsadgang, skal 
netvirksomhedens anmodning opfylde kravene hertil efter loven, herunder med anmodning om, at 
elleverandøren blokeres mod at foretage ændringer af tilknytninger for elafgifter på målepunktet, 
jf. kapitel 3.6. 

NV Elforsyningsloven § 
86, stk. 1 og § 85 c, 
stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

3.5.1 Hvis en aktør konstaterer fejl i tilknytningen af Energinet.dk’s priselementer(undtagen elafgifter) i 
DataHub, skal aktøren rette henvendelse til den aktør, som er ansvarlig for at korrigere tilknytnin-
gen af det konkrete priselement. 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

3.5.1 Elleverandøren er ved fejl i tilknytninger af Energinet.dk’s priselementer (undtagen elafgifter) an-
svarlig for at indsende en korrektion til DataHub indenfor samme tidfrist, som gælder for elafgifter, 
herunder aldrig tidligere end skæringsdatoen for start af elleverandørens levering. 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

6.1 Et forbrugsmålepunkt registreret med elvarme og en elvarmeafgiftsdato skal have tilknyttet et el-
varmemålepunkt af netvirksomheden, for hvilket netvirksomheden skal registrere det forbrug, der 
skal svares fuld elafgift af.   

NV Elforsyningsloven § 
86, stk. 1 og § 85 c, 
stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

6.1 Når kunden er berettiget til reduceret elafgift for et forbrugsmålepunkt, indmelder elleverandøren 
en ændring af elvarme for målepunktet til DataHub. Samtidig skal elleverandøren angive en elvar-
meafgiftsdato, som angiver starttidspunktet for den periode på et år (12 måneder løbende), hvor 
der skal fordeles et forbrug, der skal svares fuld elafgift af. 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

6.1 Elleverandøren skal tidligst indmelde ændring af elvarme på den indmeldte elvarmeafgiftsdato og 
elvarmeafgiftsdatoen skal være indenfor den i Elafgiftsloven18 og hertil udstedte bekendtgørelser19 
tilladte tidsfrist tilbage i tid. Elvarmeafgiftsdatoen skal endvidere ligge indenfor elleverandørens 
leveranceperiode til målepunktet. 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

6.1 Netvirksomheden skal senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af besked om elvarmeregistrering 
tilknytte et elvarmemålepunkt til forbrugsmålepunktet, således at målepunkterne indgår i en måle-
punktsstruktur.  

NV Elforsyningsloven § 
86, stk. 1 og § 85 c, 
stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

6.1 Ved tilknytningen skal netvirksomheden angive en skæringsdato lig med den indmeldte elvarmeaf-
giftsdato. 

NV Elforsyningsloven § 
86, stk. 1 og § 85 c, 
stk. 1 jf. § 22, stk. 3 

 

18 LBK nr 310 af 1. april 2011 som ændret ved LOV nr 578 af 4. maj 2015 
19 Bekendtgørelse ventes udstedt med definition af tilladte frister. 
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6.1 Elleverandøren har ansvaret for at kontrollere og om nødvendigt ændre tilknytningerne af elafgif-
ter, såfremt standardopsætningen ikke er korrekt i forhold til de konkrete forhold for målepunktet 
efter oprettelsen af elvarme. 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

6.1 Når en elleverandør konstaterer, at der er ikke længere skal være elvarme registreret for for-
brugsmålepunktet, indmelder elleverandøren et ophør af elvarme til DataHub. Samtidig skal elleve-
randøren angive en elvarmeafgiftsdato, som angiver sluttidspunktet for, hvor der skal fordeles et 
forbrug, der skal svares fuld elafgift af. 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

6.1 Elleverandøren skal tidligst indmelde ophør af elvarme på den indmeldte elvarmeafgiftsdato og 
elvarmeafgiftsdatoen skal være indenfor den i Elafgiftsloven og hertil udstedte bekendtgørelser 
tilladte tidsfrist tilbage i tid. Elafgiftsdatoen skal endvidere ligge indenfor elleverandørens leveran-
ceperiode til målepunktet.  

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

6.1 Elleverandøren har ansvaret for at kontrollere og om nødvendigt ændre tilknytningerne af elafgif-
ter, såfremt standardopsætningen ikke er korrekt i forhold til de konkrete forhold for målepunktet 
efter ophøret af elvarme. 

EL Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

6.1 Netvirksomheden skal senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af besked fra DataHub om ophør af 
elvarme på forbrugsmålepunktet fjerne tilknytningen af elvarmemålepunktet med forbrugsmåle-
punktet.  

NV Elforsyningsloven § 
31, stk. 3 jf. § 31, 
stk. 2 

6.1 Netvirksomheden skal angive en skæringsdato for fjernelse af tilknytningen senere end eller lig 
med den indmeldte ophørsdato for elvarme.   

NV Elforsyningsloven § 
86, stk. 1 og § 85 c, 
stk. 1 jf. § 22, stk. 3 
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OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskriften 
 
Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter 

reglen sig til 

3 Det er ejeren af et givent priselements ansvar (netvirksomheden eller Energinet.dk på egne eller 
SKATs vegne), at ændringer i priselementer sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, 
herunder at varslingsfrister overholdes.  

NV 

3.4.1 Korrektion af fejlagtige priselementer 

Hvis en aktør konstaterer fejl i priselementer i DataHub, skal aktøren kontakte Energinet.dk, så ak-
tøren, der har meldt priselementet ind, kan blive bekendt med fejlen.  

NV 
EL 

3.5 Elleverandøren skal anmode netvirksomheden om eventuelle ydelser på målepunktet, som medfører 
ændringer i abonnementer, gebyrer eller tariffer via DataHub. Endvidere skal elleverandøren kontak-
te netvirksomheden direkte for dialog om processen, bl.a. med henblik på at kunne oplyse kunden, 
hvornår netvirksomheden gennemfører ændringen på målepunktet. 
 
Hvis kunden kontakter netvirksomheden direkte, skal netvirksomheden henvise kunden til sin elleve-
randør, så elleverandøren kan foretage relevante ændringer i aftalen med kunden, herunder evt. 
ændringer i elleverandørens pris. Netvirksomheden indsender herefter ændringen af tilknytningen af 
priselementet på målepunktet i DataHub, eller henvender sig til Energinet.dk vedrørende tilknytnin-
ger af elafgifter. 

NV 
EL 

3.5.1 Netvirksomheden er ansvarlig for at korrigere tilknytningen af elafgifter udenfor de i de i Elafgiftslo-
ven og hertil udstedte bekendtgørelser tilladte tidsfrister eller såfremt et målepunkt er blokeret, jf. 
kapitel 3.6. 

NV 

3.5.1 Anmoder en netvirksomhed på baggrund af Elafgiftslovens bestemmelser Energinet.dk om at korri-
gere tilknytningen af en elafgift, udenfor tidsfristen for elleverandørens korrektionsadgang, skal net-
virksomheden vurdere, om blokering som beskrevet i kapitel 3.6 skal ske i henhold Elafgiftslovens 
bestemmelser. 

NV 

3.6 Netvirksomheden er ansvarlig for skriftlig at meddele Energinet.dk såfremt elleverandøren ifølge 
Elafgiftsloven skal blokeres mod foretage enhver oprettelse eller stop af tilknytninger for elafgifter på 
et målepunkt i DataHub.  

NV 

3.6 Netvirksomhedens er ansvarlig for ophævelse af blokeringen foretaget efter Elafgiftslovens regler. NV 
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6.1 Netvirksomheden kan vælge at bruge DataHub som redskab til at beregne forbruget på elvarmemå-
lepunktet, men netvirksomheden har i alle tilfælde ansvaret for, at forbruget er retmæssigt registre-
ret, herunder for at den i DataHub anvendte metode er korrekt i forhold til de konkrete forhold. 

NV 

6.2 Hvis netvirksomheden (den afgiftspligtige virksomhed) efter egenkontrol, af den fra Energinet.dk 
modtagne liste og ved brug af uafhængige kilder, kan konstatere at uoverensstemmelsen skyldes en 
fejl, skal fejlen korrigeres af den ansvarlige aktør for tilknytning af elafgifter, jf. kapitel 3.5.1 og 3.6. 

NV 
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Til Sekretariatet for Energitilsynet 

 

 

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser 

og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 

 

1. Baggrund 
Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale trans-

missionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer og 

vilkår1 anmelde metoder til Energitilsynets godkendelse. 

 

Energinet.dk fremsender metodeanmeldelsen af: 

- Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikker-

hedsstillelse 

 

Vilkårene træder i kraft den 1. september 2016. 

 

Vilkårene er udarbejdet som følge af indførelsen af Engrosmodellen, som inde-

bærer omlægning af relationerne mellem netvirksomheder og elleverandører og 

giver elleverandører en central rolle.  

 

Vilkårene for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk er udarbejdet 

tæt op ad de øvrige vilkår, der gælder for betalinger mellem aktørerne indenfor 

branchen, og som beskrevet i Dansk Energis udkast til standardaftalen. Beta-

lingsforhold fra elleverandører til netvirksomheder bør ifølge Energinet.dk’s op-

fattelse ikke adskille sig væsentligt fra betalingsforhold fra elleverandører til 

Energinet.dk.  

 

Vilkårene blev sendt i høring fra den 8. maj 2014 til den 2. juni 2014.  Som føl-

ge af Lov nr. 577 af 4. maj 2015 vedr. justering og udskydelse af Engrosmodel-
 

1
  BEK nr. 1085 af 20. september  2010 

December 2015 

MFA/HSF 
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len og udskydelse af leveringspligten sendte Energinet.dk en revideret udgave af 

”Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstil-

lelse” i høring, hvor ikrafttrædelsesdatoen blev opdateret til den 1. april 2016, 

ligesom der i overensstemmelse med lovforslagets § 28, stk. 2 nr. 8 blev tilføjet 

et nyt afsnit 2.5, der fastsætter en frist for varsling af priser via DataHub.  

 

Sekretariatet har efterfølgende i deres høring af Energinet.dk’s markedsforskrif-

ter samt i vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sik-

kerhedsstillelse den 9. oktober 2015 modtaget høringssvar fra Dansk Energi om 

varsling af ændring af vilkår generelt. Energinet.dk har valgt at tage dette til 

efterretning, og vilkårene er tilpasset ift. dette.   

 

Efterfølgende har Energitilsynet på tilsynsmøde den 27. oktober 2015 truffet 

afgørelse om metodegodkendelse i forhold til den af Dansk Energi anmeldte 

”Aftale om Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributions-

nettet”, hvorved enkelte bestemmelser vedrørende krav til sikkerhedsstillelse er 

blevet præciseret.   

 

I lyset af Energitilsynets afgørelse, har Energinet.dk valgt at præciseret be-

stemmelserne i Energinet.dk’s betingelser for krav om sikkerhedsstillelse i over-

ensstemmelse hermed. 

 

Det bør for god ordens skyld præciseres, at der ikke vil være fuldt sammenfald 

mellem de to sæt af vilkår for hhv. Dansk Energis standardaftale og Energi-

net.dk vilkår. Dette skyldes dels, at Energinet.dk i visse sammenhænge har ad-

ministrative processer mv. som af hensyn til effektiv forretningsdrift har resulte-

ret i mindre forskelle fra Dansk Energis standardaftale, fx vedr. antal dage i ryk-

kerprocedure.  

 

Herudover er Energinet.dk som offentlig ejet TSO også underlagt forvaltnings-

retlige krav til behandling af sager, fx hvor der kan opstå tvivl om faktuelle for-

hold.  

  

I forbindelse med afgørelse af, hvorvidt der bør stilles krav om sikkerhedsstillel-

se hos en elleverandør vil Energinet.dk således endvidere skulle respektere de 

almindelige forvaltningsretlige principper for sagsbehandling i forhold til fuld 

oplysning af sagen og krav om proportionalitet. Energinet.dk har valgt at præci-

sere dette i bestemmelsen i pkt. 3.1.1. 
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2. Læsevejledning 
Metodeanmeldelsen er bygget op således, at den pågældende metode, der er 

direkte gengivet fra ”Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energi-

net.dk og sikkerhedsstillelse”, er indsat i nedenstående kolonne ”metodevalg”, 

mens begrundelsen for metoden efterfølgende er beskrevet.  

 

Energinet.dk har i valget af metoder haft fokus på Elforsyningslovens2 krav, der 

fastslår, at vilkår skal være gennemsigtige, rimelige, objektive, ikke-

diskriminerende og offentligt tilgængelige, som blandt andet anført i lovens § 6, 

stk. 4 og § 31, stk. 2.  

 

Vilkårene er udarbejdet i overensstemmelse med Elforsyningslovens formålsbe-

stemmelse i § 1, herunder hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, 

miljø og forbrugerbeskyttelse, jf. § 1, stk. 1, samt sikring af en effektiv anven-

delse af økonomiske ressourcer og målet om at skabe konkurrence på markeder 

for produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2. Elforsyningsloven præ-

ciserer særligt i forhold til Energinet.dk, at virksomheden skal udføre sine opga-

ver i overensstemmelse med § 1, stk. 2, jf. § 31, stk. 1. 

  

 

2 LBK nr. 1329 af 25. november 2013 med senere ændringer 

Bilag 4 Side 266 af 323.



Dok. 14/23611-14 4/7 

Afsnit Metodevalg Baggrunden for meto-

den 

 

2.2.1 Elleverandørens betaling til Energinet.dk 

forfalder månedsvis bagud i henhold til 

Elforsyningsloven med fjorten (14) ka-

lenderdages betalingsfrist fra fakturada-

toen, dog ikke mindre end femogtyve 

(25) kalenderdage regnet fra forbrugs-

månedens udgang. 

25 kalenderdage kendes 

fra afregningen i dag, 

men det indskærpes nu, 

at elleverandøren altid 

skal have minimum 14 

kalenderdage. Betalings-

fristerne vurderes rimeli-

ge ved B2B handel. 

2.3.2 2.3.2 Såfremt elleverandøren ikke har 

betalt Energinet.dk’s tilgodehavende ved 

udløbet af den i punkt 2.2.1 angivne 

betalingsfrist, sender Energinet.dk efter 

to (2) kalenderdage en rykker – rykker 

1 – til elleverandøren med en betalings-

frist på otte (8) kalenderdage. 

Rykkerprocedure på linje 

med Dansk Energi.  

25 kalenderdage + 2 da-

ge + 8 dages betalings-

frist = 35 dage efter for-

brugsperioden 

Der pålægges ikke ryk-

kergebyr 

2.3.3 Såfremt elleverandøren ikke har betalt 

Energinet.dk’s tilgodehavende inden 

udløbet af fristen på otte (8) kalender-

dage fra fremsendelse af rykker 1, sen-

der Energinet.dk en rykker – rykker 2 – 

til elleverandøren med otte (8) kalen-

derdages betalingsfrist regnet fra frem-

sendelsesdatoen for rykker 2. Rykker nr. 

2 sendes ved rekommanderet brev til 

elleverandørens direktør.  Det skal klart 

fremgå af rykker 2, at såfremt tilgode-

havende ikke indbetales indenfor otte 

(8) kalenderdage sendes fordringen 

uden yderligere varsel til retslig inkasso 

til regning for elleverandøren. 

25 kalenderdage + 2 da-

ge + 8 dages betalings-

frist + 8 dages betalings-

frist = 43 dage efter for-

brugsperioden 

Inkassovarsel inkluderet i 

rykker 2. 

   

Se venligst nedenfor, idet 

afsnit 2.5.3 er flyttet til et 

nyt pkt. 4. Metoden er 

således gengivet og præ-

ciseret som anført neden-

for.  

   

Se venligst nedenfor, idet 

afsnit 2.5.3 er flyttet til et 

nyt pkt. 4. Metoden er 

således gengivet og præ-

ciseret som anført neden-

for.  

3.1.1 Energinet.dk forlanger, at elleverand-

øren stiller behørig sikkerhed, jf. punkt 

Energinet.dk stiller i ud-

gangssituationen ikke 

Bilag 4 Side 267 af 323.



Dok. 14/23611-14 5/7 

3.1.3, for fremtidig betaling af Energi-

net.dk’s tilgodehavender, når Energi-

net.dk under iagttagelse af de forvalt-

ningsretlige principper for sagsbehand-

ling har fået tilstrækkeligt oplysning til 

at kunne afgøre, at elleverandøren ikke 

vil kunne betale for leverede ydelser. 

Energinet.dk vil således stille krav om 

sikkerhedsstillelse jfr. pkt. 3.1.3-3.1.9, i 

følgende situationer:  

a) Elleverandøren har negativ egenkapi-

tal.  

b) Energinet.dk har afsendt rykker 2 til 

elleverandøren.  

c) Elleverandøren har inden for de sene-

ste 12 afregningsperioder fire (4) gange 

ikke rettidigt betalt til Energinet.dk. Med 

rettidigt menes, at betalingsfristen er 

overskredet med mere end to (2) dage.  

d) Elleverandøren er registreret i Expe-

rians RKI-register eller lignende skyld-

nerregister.  

e) Elleverandøren har i to (2) på hinan-

den følgende år regnskabsmæssigt un-

derskud, jf. selskabets offentliggjorte 

årsrapport, med mindre selskabets posi-

tive egenkapital i den seneste årsrap-

port som minimum udgør to (2) gange 

det seneste års underskud. Egenkapita-

len korrigeres såfremt, der er forbehold i 

revisionspåtegningen.  

 

 

krav om sikkerhedsstillel-

se. 

 

Som en offentlig virksom-

hed er Energinet.dk un-

derlagt de forvaltningsret-

lige principper for udøvel-

se af Energinet.dk’s akti-

viteter som TSO. Dette 

omfatter såvel admini-

strative forvaltningsretlige 

krav til oplysning af fakti-

ske forhold, samt krav 

om proportionalitet i for-

hold til de krav, som stil-

les til en elleverandør. De 

forvaltningsretlige prin-

cipper skal således i alle 

tilfælde sikres overholdt i 

tilfælde af krav om sik-

kerhed fra Energinet.dk. 

 

 

 

Efter Energitilsynets me-

todegodkendelse af an-

meldte metoder i Dansk 

Energis ”Aftale mellem 

Netselskab og Elleveran-

dør om brug af Distributi-

onsnettet” har Energi-

net.dk valgt at præcisere 

de i pkt. 3.1.1 tidligere 

anførte forhold, som kan 

begrunde krav om sikker-

hed fra Energinet.dk i 

overensstemmelse med 

standardaftalens be-

stemmelser herom. Dog 

med den forskel i forhold 

til Dansk Energi’s stan-

dardaftale, at der i Ener-

ginet.dk’s vilkår ikke er 

krav om at alle nystarte-

de virksomheder skal 

stille sikkerhed.   

 

 

3.1.2  Elleverandørens betaling af Energi-

net.dk’s tilgodehavende efter Energi-

net.dk’s afsendelse af krav om sikker-

Energinet.dk ønsker mu-

lighed for at kræve sik-

kerhedsstillelse i en peri-
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hedsstillelse fritager ikke elleverandøren 

fra at stille en krævet sikkerhed i hen-

hold til punkt 3.1.1. 

ode herefter, indtil elleve-

randørens betalingsmøn-

ster igen er dokumenteret 

rettidigt. Se pkt. 3.1.8 og 

3.1.9 

3.1.3 Energinet.dk kan kræve sikkerhed sva-

rende til de sidste tre (3) måneders 

betaling.  

Energinet.dk kan kræve sikkerhedens 

størrelse reguleret hver måned. Elleve-

randøren kan kræve sikkerhedens stør-

relse reguleret, når den må antages at 

afvige væsentligt fra et begrundet esti-

mat for de førstkommende tre (3) må-

neders betaling for leverede ydelser. 

Ved krav om sikkerheds-

stillelse ønsker Energi-

net.dk sikkerhed for, at 

der stilles tilstrækkelig 

sikkerhed fra dag 1 såle-

des, at der ikke er behov 

for unødvendigt mange 

reguleringer af sikker-

hedsstillelsen. Eleveran-

dørener ansvarlig for at 

dokumentere, at sikker-

hedsstillelsen skønnes 

unødvendig stor. 

3.1.5 Sikkerheden skal stilles i form af  

a) et kontant depositum indbetalt til 

Energinet.dk eller anerkendt pengeinsti-

tut 

b) en anfordringsgaranti udstedt af et 

anerkendt pengeinstitut eller  

c) moderselskabsgaranti såfremt Ener-

ginet.dk finder det ubetænkeligt. 

Et kontant depositum indbetalt til Ener-

ginet.dk forrentes til fordel for elleve-

randøren med en rente svarende til 

bankernes almindelige indlånsrente 

Energinet.dk godkender 

pengeinstituttet jf. pkt. 

3.1.6. 

Moderselskabet skal god-

kendes af Energinet.dk. I 

vurderingen indgår stør-

relsen af moderselskabets 

egenkapital, soliditeten 

samt øvrige væsentlige 

økonomiske forhold. Vur-

deringen foretages på 

baggrund af det seneste 

revisionspåtegnede års-

regnskab. 

 

3.1.6  Et pengeinstitut, hvortil et kontant de-

positum er indbetalt, eller som har ud-

stedt anfordringsgaranti, jf. punkt 3.1.5, 

skal have en rating på minimum BBB- 

fra et anerkendt kreditvurderingsbureau 

(Moody’s, Standard & Poor’s eller Fitch). 

Energinet.dk anvender 

rating som objektivt vur-

deringsgrundlag. Ratin-

gen gælder danske og 

udenlandske pengeinsti-

tutter. Ratingkravet på 

BBB- er tilsvarende Ener-

ginet.dk’s krav til garanti-

stillere i øvrige forhold. 

3.1.8 Energinet.dk skal frigive eller, i tilfælde 

af sikkerhed i form af kontant deposi-

tum, tilbagebetale den i punkt 3.1.3 

anførte sikkerhed, senest ethundredeog-

firs (180) kalenderdage fra det tids-

punkt, hvor Energinet.dk har opnået den 

pågældende sikkerhed, jf. dog punkt 

3.1.9. 

Energinet.dk ønsker mu-

lighed for at kræve sik-

kerhedsstillelse i en peri-

ode herefter, indtil elleve-

randørens betalingsmøn-

ster igen er dokumenteret 

rettidigt. Ved krav om 

sikkerhedsstillelse ønsker 
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Energinet.dk sikkerhed 

for, at der stilles tilstræk-

kelig sikkerhed fra dag 1 

således, at der ikke er 

behov for unødvendigt 

mange reguleringer af 

sikkerhedsstillelsen. Elle-

verandøren er ansvarlig 

for at dokumentere, at 

sikkerhedsstillelsen skøn-

nes unødvendig stor. 

4.1.3 Ændringer i priser og vilkår meddeles af 

Energinet.dk til elleverandøren via Da-

taHub med et forudgående varsel på 

mindst 1 måned. 

 

Varslingsfristen på 1 må-

ned er i overensstemmel-

se med Dansk Energis 

standardaftale pkt. 14.6 

samt pkt. 20.4. Det er 

præciseret efter hørings-

svar fra Dansk Energi, at 

varsling for ændringer 

vedrører såvel pris som 

vilkår i øvrigt. 

4.1.4 Væsentlige ændringer i priser og vilkår 

til ugunst for elleverandøren meddeles 

elleverandøren med et forudgående 

varsel på mindst 4 måneder. Ved væ-

sentlige ændringer forstås ændringer i 

eksisterende priser eller gebyrer, som 

forhøjer det berørte priselement med 

10% eller mere og som samtidig forhø-

jer den samlede betaling med mindst 40 

kr. pr. måned inkl. moms for forbrugere. 

Oprettelse af et nyt priselement betrag-

tes altid som en væsentlig ændring. Ved 

væsentlige ændringer i vilkår forstås 

alene ændringer som har direkte betyd-

ning for elleve-randørens forhold til 

kunderne. Ændringer af vilkårene som 

følge af ændringer i lovgivningen eller 

markedsforskrifter kan gennemføres 

uden varsel. 

Varslingsfristen er præci-

seret i overensstemmelse 

med den endeligt vedtag-

ne elleveringsbekendtgø-

relse § 3, stk. 2.  Det er 

præciseret efter hørings-

svar fra Dansk Energi, at 

varsling for ændringer 

vedrører såvel pris som 

vilkår i øvrigt.  
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Læsevejledning 

 

Disse vilkår indeholder Energinet.dk’s vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk. 

 

Vilkårerne er bygget op således, at kapitel 1 beskriver formålet og indeholder tillige de forvaltnings-

mæssige bestemmelser i vilkårerne. 

 

Kapitel 2 indeholder Vilkår for betalinger, Kapitel 3 indeholder Sikkerhedsstillelse, og Kapitel 4 

Ændring af priser og vilkår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkårene er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: 

 

Energinet.dk 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

Tlf. 70 10 22 44 

 

Vilkårene kan hentes på www.energinet.dk  

  

Bilag 5 Side 274 af 323.

http://www.energinet.dk/


 

Dok. 14-23611-6   5/9 

1. Formål og forvaltningsmæssige bestemmelser 

 
1.1 Vilkårenes formål og hjemmel 

Disse vilkår indeholder Energinet.dk’s vilkår for elleverandørers betaling af ydel-

ser fra Energinet.dk iht. Elforsyningslovens1 bestemmelser jf. § 72 b, stk. 1, § 

72 d og § 73 a. 

 

Vilkårene er udstedt med hjemmel i Systemansvarsbekendtgørelsen2  jf. § 7, 

stk. 1, nr. 3 og Elforsyningsloven § 73 a. 

 

1.2 Klage og sanktioner 

Klage over vilkårene kan jf. § 31, stk. 4 i Elforsyningsloven og § 7, stk. 3 i Sy-

stemansvarsbekendtgørelsen indbringes for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 

35, 2500 Valby.  

 

Klager over Energinet.dk's forvaltning af vilkårerne kan ligeledes indbringes for 

Energitilsynet. 

 

Afgørelser truffet af Energinet.dk, der medfører afregistrering af en aktør, som 

bruger af DataHub, kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges 

indbragt for domstolene, jf. Elforsyningsloven § 31, stk. 5.  

 

Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i vilkårene kan ret-

tes til Energinet.dk. 

 

Sanktioner 

Såfremt nærværende vilkår ikke opfyldes af elleverandøren, er der nedenfor 

anført vilkår for, at Energinet.dk kan afbryde sin ydelse til elleverandøren og 

overføre elleverandørens aftagenumre til andre leverandører jf. Elforsyningslo-

ven § 72 d, stk. 4. 

 

1.3 Ikrafttræden 

Nærværende vilkår træder i kraft den 1. april 2016. 

  

Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's 

kontaktperson for disse vilkår, som anført på Energinet.dk's hjemmeside 

www.energinet.dk.  

 

Vilkårene anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens § 73 a, 

Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og 

Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer mv 3 § 1 samt Systeman-

svarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2. 

 

1  LBK. nr. 1329 af 25. november 2013 om lov om elforsyning med senere ændringer 
2  BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissi-

onsnettet mv. 
3
  BEK. nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders 

og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. 
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2. Vilkår for betalinger 

 

2.1 Fakturering 

 

2.1.1 Energinet.dk fakturerer elleverandøren for levering af sin ydelse baseret 

på elleverandørens kunders samlede forbrug i en måned i henhold til el-

forsyningslovens til enhver tid gældende regler på tidspunktet for beta-

lingsvilkårenes udstedelse, § 72 d, stk. 1.  

 

2.2 Betalingsfrist 

 

2.2.1 Elleverandørens betaling til Energinet.dk forfalder månedsvis bagud i 

henhold til Elforsyningsloven med fjorten (14) kalenderdages betalings-

frist fra fakturadatoen, dog ikke mindre end femogtyve (25) kalender-

dage regnet fra forbrugsmånedens udgang. 

 

2.3 Overskridelse af betalingsfrist  

 

2.3.1 Ved overskridelse af betalingsfristen påløber renter i henhold til rentelo-

vens regler.  

2.3.2 Såfremt elleverandøren ikke har betalt Energinet.dk’s tilgodehavende 

ved udløbet af den i punkt 2.2.1 angivne betalingsfrist, sender Energi-

net.dk efter to (2) kalenderdage en rykker – rykker 1 – til elleverand-

ørens ansvarlige ledelse med en betalingsfrist på mindst otte (8) kalen-

derdage.  

2.3.3 Såfremt elleverandøren ikke har betalt Energinet.dk’s tilgodehavende 

inden udløbet af fristen på otte (8) kalenderdage fra fremsendelse af 

rykker 1, sender Energinet.dk en rykker – rykker 2 – til elleverandøren 

med mindst otte (8) kalenderdages betalingsfrist regnet fra fremsendel-

sesdatoen for rykker 2. Rykker nr. 2 sendes ved rekommanderet brev 

til elleverandørens ansvarlige ledelse.  Det skal klart fremgå af rykker 2, 

at såfremt tilgodehavende ikke indbetales indenfor otte (8) kalenderda-

ge sendes fordringen uden yderligere varsel til retslig inkasso til regning 

for elleverandøren. 

2.3.4 Energinet.dk kan oplyse kreditoplysningsbureauer om elleverandørens 

manglende betaling i overensstemmelse med lovgivningen. 

 

2.4 Afbrydelse af ydelser som følge af manglende betaling 

 

2.4.1 Såfremt en elleverandør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine 

forpligtelser i henhold til nærværende betalingsvilkår kan dette medfø-

re, at Energinet.dk i henhold til Elforsyningslovens § 72 d, stk. 4 kan 

træffe afgørelse om at afbryde sin ydelse til elleverandøren.  

2.4.2 Idet der er tale om betalingsforhold mellem to professionelle parter, vil 

enhver misligholdelse af betalingsforpligtelser være at betragte som 

grov misligholdelse, såfremt der ikke sker afhjælpning heraf i henhold 

til følgende processuelle tilgang:  

2.4.3 Hvis Energinet.dk konstaterer, at der ikke modtaget betaling iht. pkt. 

2.3.2 ovenfor, sender Energinet.dk sammen med rykker 1 meddelelse 
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til elleverandørens ansvarlige ledelse om, at den manglende overholdel-

se af forpligtelsen/-erne er misligholdelse af nærværende betalingsvil-

kår. Den anførte frist på otte (8) kalenderdage er således en meddelelse 

om at rette den misligholdte forpligtelse.  

2.4.4 Overholdes fristen på otte (8) kalenderdage ikke, sendes jf. pkt. 2.3.3 

en rykker 2 med rekommanderet brev til elleverandørens ansvarlige le-

delse indeholdende den ultimative frist på otte (8) arbejdsdage for kor-

rektion af misligholdelsen, herunder såvel betaling som eventuelt krav 

om sikkerhedsstillelse jfr. pkt. 3.1.1 nedenfor. I denne rykker oplyses 

samtidig, at en manglende overholdelse af fristen vil være en grov til-

sidesættelse af elleverandørens forpligtelser og vil kunne medføre, at 

elleverandøren afbrydes fra at benytte af Energinet.dk’s ydelser i hen-

hold til Elforsyningslovens § 72 d, stk. 4 og at elleverandørens aftage-

numre herefter overføres til en anden elleverandør efter proceduren i 

elforsyningslovens § 72 e. 

2.4.5 Såfremt elleverandøren har gjort kvalificeret indsigelse, som ikke kan 

betragtes som grundløs, mod Energinet.dk’s faktura eller krav om sik-

kerhedsstillelse, er Energinet.dk ikke berettiget til at afbryde elleve-

randøren fra at benytte Energinet.dk’s ydelser i henhold til Elforsynings-

lovens § 72, d stk. 4, før Energinet.dk’s krav er fastslået ved endelig 

dom eller anden afgørelse. 

 

 

3. Sikkerhedsstillelse 

 

3.1 Sikkerhedsstillelse 

 

3.1.1 Energinet.dk forlanger, at elleverandøren stiller behørig sikkerhed, jf. 

punkt 3.1.3, for fremtidig betaling af Energinet.dk’s tilgodehavender, 

når Energinet.dk under iagttagelse af de forvaltningsretlige principper 

for sagsbehandling har fået tilstrækkeligt oplysning til at kunne afgøre, 

at elleverandøren ikke vil kunne betale for leverede ydelser. Energi-

net.dk vil således stille krav om sikkerhedsstillelse jfr. pkt. 3.1.3-3.1.9, 

i følgende situationer: 

a) Elleverandøren har negativ egenkapital. 

b) Energinet.dk har afsendt rykker 2 til elleverandøren. 

c) Elleverandøren har inden for de seneste 12 afregningsperioder fire 

(4) gange ikke rettidigt betalt til Energinet.dk. Med rettidigt menes, 

at betalingsfristen 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 regnskabsmæs-

sigt underskud, jf. selskabets offentliggjorte årsrapport, med min-

dre selskabets positive egenkapital i den seneste årsrapport som 

minimum udgør to (2) gange det seneste års underskud. Egenkapi-

talen korrigeres såfremt, der er forbehold i revisionspåtegningen. 
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3.1.2 Elleverandørens betaling af Energinet.dk’s tilgodehavende efter Energi-

net.dk’s afsendelse af krav om sikkerhedsstillelse fritager ikke elleve-

randøren fra at stille en krævet sikkerhed i henhold til punkt 3.1.1. 

3.1.3 Energinet.dk kan kræve sikkerhed svarende til de sidste tre (3) måne-

ders betaling.  

Energinet.dk kan kræve sikkerhedens størrelse reguleret hver måned. 

Elleverandøren kan kræve sikkerhedens størrelse reguleret, når den må 

antages at afvige væsentligt fra et begrundet estimat for de førstkom-

mende tre (3) måneders betaling for leverede ydelser. 

3.1.4 Energinet.dk’s krav om sikkerhedsstillelse meddeles elleverandøren ved 

rekommanderet brev stilet til elleverandørens direktør. 

3.1.5 Sikkerheden skal stilles i form af  

a) et kontant depositum indbetalt til Energinet.dk eller anerkendt 

pengeinstitut 

b) en anfordringsgaranti udstedt af et anerkendt pengeinstitut eller  

c) moderselskabsgaranti såfremt Energinet.dk finder det ubetænke-

ligt. 

Et kontant depositum indbetalt til Energinet.dk forrentes til fordel for el-

leverandøren med CIBOR 3 måneder på startdatoen for deponeringen. 

3.1.6 Et pengeinstitut, hvortil et kontant depositum er indbetalt, eller som har 

udstedt anfordringsgaranti, jf. punkt 3.1.5, skal have en rating på mi-

nimum BBB- fra et anerkendt kreditvurderingsbureau (Moody’s, Stan-

dard & Poor’s eller Fitch). 

3.1.7 Sikkerheden skal stilles over for Energinet.dk senest syv (7) kalender-

dage fra datoen for udsendelse af Energinet.dk’s skriftlige begæring 

herom. 

3.1.8 Energinet.dk skal frigive eller, i tilfælde af sikkerhed i form af kontant 

depositum, tilbagebetale den i punkt 3.1.3 anførte sikkerhed, senest et-

hundredeogfirs (180) kalenderdage fra det tidspunkt, hvor Energinet.dk 

har opnået den pågældende sikkerhed, jf. dog punkt 3.1.9. 

3.1.9 Uanset det i punkt 3.1.8 anførte er Energinet.dk ikke forpligtet til at 

frigive sikkerheden, såfremt Energinet.dk har sendt en eller flere rykker 

1 og/eller rykker 2 til elleverandøren i den i punkt 3.1.8 angivne perio-

de. I dette tilfælde beregnes der en ny periode på ethundredeogfirs 

(180) kalenderdage fra datoen for fremsendelse af den seneste rykker 1 

eller rykker 2. Det samme gør sig gældende, hvis forhold nævnt i punkt 

3.1.1 fortsat gør sig gældende. 

 

 

 

3.2 Sikkerhedsstillelse ved elleverandørens rekonstruktion, kon-

kurs mv. 

 

3.2.1 I tilfælde af at elleverandøren tages under rekonstruktionsbehandling 

eller erklæres konkurs, sker inddrivelse af skyldige beløb samt betaling 

for Energinet.dk’s levering af sin ydelse til elleverandøren efter konkur-

sens henholdsvis rekonstruktionens indledning efter reglerne i konkurs-

loven. 
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4. Ændring af priser og vilkår 

 

4.1.1 Energinet.dk’s ændring af priser og vilkår skal ske i overensstemmelse 

med lovgivningen.  

4.1.2 Energinet.dk meddeler ændring af priser og vilkår via DataHub efter de 

til enhver tid gældende markedsforskrifters regler for oprettelse, æn-

dring og stop af priselementer.  

4.1.3 Ændringer i priser og vilkår meddeles af Energinet.dk til elleverandøren 

via DataHub med et forudgående varsel på mindst 1 måned. 

4.1.4 Væsentlige ændringer i priser og vilkår til ugunst for elleverandøren 

meddeles elleverandøren med et forudgående varsel på mindst 4 må-

neder. Ved væsentlige ændringer forstås ændringer i eksisterende pri-

ser eller gebyrer, som forhøjer det berørte priselement med 10% eller 

mere og som samtidig forhøjer den samlede betaling med mindst 40 kr. 

pr. måned inkl. moms for forbrugere. Oprettelse af et nyt priselement 

betragtes altid som en væsentlig ændring. Ved væsentlige ændringer i 

vilkår forstås alene ændringer som har direkte betydning for elleve-

randørens forhold til kunderne. Ændringer af vilkårene som følge af æn-

dringer i lovgivningen eller markedsforskrifter kan gennemføres uden 

varsel. 
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1. september 2015 
HSF/LJD 
 

  
Til Høringsparterne 

 

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til ”Vilkår for 
elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk 
og sikkerhedsstillelse" 
 
Energinet.dk har i peroden den 7. maj 2015 til den 1. juni 2015 gennemført en 
høring af afsnit 2.5 i udkast til ”Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra 
Energinet.dk og sikkerhedsstillelse”. 
 
Vilkårene har tidligere været i høring med høringsnotat af august 2014, men de 
er blevet opdateret som følge af Lov nr. 577 om justering og udskydelse af En-
grosmodellen. Ikrafttrædelsestidspunktet er blevet ændret, ligesom der i over-
ensstemmelse med lovforslagets § 28, stk. 2 nr. 8 er tilføjet et nyt afsnit 2.5, 
der fastsætter en frist for varsling af priser via DataHub. 
 
Vilkårene træder i kraft den 1. april 2016. 
 
Resultatet af høringen 
Energinet.dk har modtaget høringssvar fra følgende aktører: Sekretariatet for 
Ankenævnet, Dansk Energi, DONG Energy A/S, Energi Danmark, Energi Fyn, 
Energi Midt og Vind Energi. 
 
Læsevejledning 
I dette høringsnotat redegøres for de væsentligste bemærkninger, der er ind-
kommet i forbindelse med høringen. 
 
Udover de væsentlige bemærkninger, som er sammenfattet i dette høringsnotat, 
indeholder høringssvarene en række mere tekniske og redaktionelle kommenta-
rer til vilkårene. Disse kommentarer er blevet indarbejdet i vilkårene i fornødent 
omfang.  
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1. Varsling af vilkårsændringer 
 
Sekretariatet for Ankenævnet på Energiområdet anfører, at Energinet.dk 
bør genoverveje formuleringen i pkt. 2.5.3, da det er for generelt at fastsætte et 
forudgående varsel på mindst 1 måned. Sekretariatet for Ankenævnet på Ener-
giområdet uddyber, at bestemmelsen kan komme til at fravige elleveran- dørens 
muligheder for at overholde den nugældende og i udkast til ny forbrugerbeskyt-
telsesbekendtgørelse, hvis netselskabet kun får en 1 måned og skal varsle  elle-
verandøren, som kan være bundet af fristen på 3 måneder over for den private 
forbruger. Der kan således være en risiko for, at elleverandøren med 1 måneds 
varsel fra Energinet.dk skal betale prisforhøjelsen, idet elleverandøren vil være 
afskåret fra først at kunne opkræve den hos forbrugeren efter 3 måneders var-
sel. 
 
SVAR: Elleveringsbekendtgørelsens1 regler om varsling af prisændringer vedrø-
rer krav om varsling over for slutkunden og vedrører således ikke Energinet.dk’s 
varsling af ændringer i forhold til elleverandøren.  
Energinet.dk vurderer, at den risiko elleverandøren pålægges, som følge af æn-
dringer i Energinet.dk’s tariffer, er grænsende til nul. Dette er baseret på den 
historiske udvikling i Energinet.dk’s transmissionstariffer gennem de seneste 5 
år. Energinet vurderer det som værende usandsynligt at komme i nærheden af 
det anførte loft på 40 kr. pr. måned inkl. moms for en husholdning. 
 
Uanset om Energinet.dk vurderer det som værende usandsynligt, at ændringer i 
Energinet.dk’s transmissionstarif kan medføre en risiko for elleverandøren, har 
vi forståelse for, at det vil være hensigtsmæssigt for elleverandøren, at der gæl-
der ensartede regler for varsling af tariffer. Da Dansk Energi’s udkast til Stan-
dardaftalen indeholder bestemmelser om varsling på 4 mdr. ved væsentlige 
ændringer i netselskabernes tariffer, har vi valgt at tilføje en tilsvarende be-
stemmelse i pkt. 2.5.4 i Energinet.dk’s betalingsbetingelser. Energinet.dk gør 
dog opmærksom på, at bestemmelsen ikke er enslydende med Dansk Energi’s 
bestemmelse i udkast til Standardaftalen (pkt. 14.6.4), da Dansk Energi’s be-
stemmelse ikke afspejler den seneste høringsversion af Elleveringsbekendtgørel-
sens § 3, stk. 2. Energinet.dk’s bestemmelse i pkt. 2.5.4 er udarbejdet direkte 
efter høringsversionens ordlyd. 
 
Den indsatte bestemmelse i 2.5.4 har følgende ordlyd:  
 
”Væsentlige ændringer i priser til ugunst for elleverandøren meddeles elleve-
randøren med et forudgående varsel på mindst 4 mdr. Ved væsentlige ændrin-
ger forstås ændringer i eksisterende priser som forhøjer den samlede betaling 
med mindst 40 kr. pr. måned inkl. moms for forbrugere. Oprettelse af et nyt 
priselement betragtes altid som en væsentlig ændring.” 
 
EnergiMidt skriver, at varsel for ændringer i priser på 1 mdr. bør være 4 mdr. 
som for netselskaberne for at sikre, at elleverandørerne kan nå at varsle kun-
derne med de 3 mdr., som foreskrevet i Forbrugerbeskyttelses-bekendtgørelsen. 
 
SVAR: Energinet.dk henviser til ovenstående besvarelse. 
 

1  ”Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og aftaler om levering af elektricitet til 
elkunder”. Energistyrelsen har haft bekendtgørelsen i høring med høringsfrist den 13-08-2015.  
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Energi Fyn skriver, at hvis priselementet ændres så det, jf. "Bekendtgørelse om 
forbrugeraftaler om levering af elektricitet" medfører, at elleverandøren skal 
varsle slutkunden - bør varsling fra Energinet.dk følge og understøtte dette. Evt. 
kan tilføjes samme formulering som i H3 side 14: "Der gælder de samme regler 
for varsling af prisændringer af Energinet.dk’s tariffer (herunder afgifter) som 
for netvirksomhederne…." 
 
SVAR: Energinet.dk henviser til ovenstående besvarelse. 
 
DONG Energy skriver, at 1 måneds varsel af prisændringer ikke er tilstrække-
ligt, når Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsens regler tages i betragtning.  Der 
skal også varsles om væsentlige ændringer i system- og nettarif, og det er ikke 
muligt at slå tarifferne sammen, hvorfor den relative prisændring reduceres, 
som det er gjort i notatet.  
 
Vedr. afsnit. 2.5.1.  Vi har ikke kendskab til, at der findes lovregler, som pålæg-
ger Energinet.dk regler for varsling, hvilket der henvises til. Lovgrundlaget bør i 
givet fald fremgå.  I dag er Energinet.dk’s prisændringer undtaget i Forbruger-
beskyttelsesbekendtgørelsen, og fremadrettet er det kun leverandørerne, som er 
underlagt varslingsregler. 
Energinet.dk’s varslingsregler bør følge Standardaftalens vilkår, og nye prisele-
menter, eller væsentlige prisændringer bør varsles med 4 måneder. 
 
SVAR: Vedrørende opsplitning i hhv. net- og systemtarif: Net- og systemtarif-
ferne betales jf. Elforsyningslovens § 8, stk. 2 af de brugere, der modtager 
Energinet.dk’s ydelser. Dvs. der er tale om et 100 % identisk forbrugsgrundlag. 
I enhvert henseende betragtes Energinet.dk’s net- og systemtarif som værende 
én tarif under betegnelsen transmissionstarif og/eller transporttarif. 
 
Vedr. varsling henviser Energinet.dk til ovenstående besvarelse. 
 
Dansk Energi finder det uacceptabelt, hvis ikke der i Energinet.dk’s betalings-
vilkår sættes en frist for det tilfælde, at en prisændring findes at være væsent-
lig. Dette gælder også, selvomifølge Energinet.dk selv anfører, at det er yderst 
sjældent, at sådanne væsentlige stigninger forekommer. Dansk Energi foreslår, 
at Energinet.dk anvender samme varslingsregler, som er indsat i Standardafta-
len. 
Der foreslås derfor en tilføjelse til punkt 2.5.3, således at den fulde ordlyd bli-
ver: 
”2.5.3 Ændringer i priser meddeles af Energinet.dk til Elleverandøren via DataHub med et forudgående 
varsel på mindst 1 måned. Væsentlige ændringer af priser til ugunst for Elleverandøren meddeles af 
Energinet.dk til Elleverandøren via DataHub med et forudgående varsel på mindst 4 måneder. Ved 
væsentlige ændringer forstås ændringer i eksisterende priser, som forhøjer det enkelte priselement 
med 10 pct. eller mere, og som samtidig forhøjer betalingen for målepunktet med mindst 40 kr. pr. 
måned inkl. moms. Oprettelsen af et nyt priselement betragtes altid som en væsentlig ændring.” 

 
SVAR: Energinet.dk henviser til ovenstående besvarelse. 
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2. Sikkerhedsstillelse 
Dansk Energi skriver, at punkt 3.1.1 i vilkårene giver Energinet.dk mulighed 
for at kræve sikkerhed ud fra konkrete og subjektive vurderinger. 
Tidligere udkast til Dansk Energi’s Standardaftale har haft lignende indhold. 
Imidlertid fandt Dansk Energi, med vedtagelsen af de seneste tilpasninger af 
engrosmodellen, behov for, at kravene til sikkerhedsstillelse skulle objektiviseres 
således, at der bliver større klarhed om, hvornår en elleverandør kan forvente at 
blive stillet over for et krav om sikkerhedsstillelse af det enkelte netselskab. 
Dette er sket ved at indføre en række faktorer i aftalen, der pr. automatik udlø-
ser et krav om sikkerhedsstillelse, såfremt disse indtræffer. 
Dansk Energi anbefaler Energinet.dk at objektivisere sine vilkår for sikkerheds-
stillelse på tilsvarende vis. 
 
Energi Danmark skriver, at det er utilstrækkelig retspraksis, at man kan kræve 
sikkerhedsstillelse på disse vilkår – fx fordi man får ”viden om ustabil betaler”!  
Et krav om sikkerhedsstillelse mellem to parter bør vurderes på baggrund af de 
to parters mellemværende, og ikke ud fra et evt. mellemværende mellem fx 
Energi Danmark og DONG Energy. 
 
SVAR: Energinet.dk’s vurdering af en elleverandørs betalingsevne vil altid bero 
på en konkret og objektiv vurdering. Energinet.dk’s subjektive opfattelse og 
forventning vil være uden betydning, og Energinet.dk er til enhver tid forpligtet 
til at sikre, at de forvaltningsretlige principper er overholdt, herunder at en sag 
skal være fuldt ud oplyst, før der træffes en afgørelse. Som en naturlig følge 
heraf vil Energinet.dk ligeledes lægge vægt på de forhold, som Dansk Energi har 
beskrevet i Standardaftalens pkt. 17.1.1.  
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Bilag 1 – Høringsliste 
 

 

 
Derudover er engrosmodelforskrifterne offentliggjort på Energinet.dk’s hjemme-
side.  
 
  

Elleverandører 

Netvirksomheder 

Balanceansvarlige 

Forbrugerrådet  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Datatilsynet 

Ankenævnet på Energiområdet 

Energiklagenævnet 

Energistyrelsen 

Dansk Energi 

Dansk Erhverv 

Dansk Industri 

Håndværkerrådet 

Landbrug & Fødevarer 

Foreningen for Slutbrugere af Energi 

Danmarks Vindmølleforening 

Vindmølleindustrien 

Frie Elforbrugere 

SKAT 

Mæglere 

Dansk Byggeri 

Digitaliseringsstyrelsen 

Frie elforforbrugere 

De frie energiselskaber 

Energisammenslutningen 
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1. september 2015 
HSF/LJD 
 

  
Til Høringsparterne 

 

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til ”Vilkår for 
elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk 
og sikkerhedsstillelse" 
 
Energinet.dk har i peroden den 7. maj 2015 til den 1. juni 2015 gennemført en 
høring af afsnit 2.5 i udkast til ”Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra 
Energinet.dk og sikkerhedsstillelse”. 
 
Vilkårene har tidligere været i høring med høringsnotat af august 2014, men de 
er blevet opdateret som følge af Lov nr. 577 om justering og udskydelse af En-
grosmodellen. Ikrafttrædelsestidspunktet er blevet ændret, ligesom der i over-
ensstemmelse med lovforslagets § 28, stk. 2 nr. 8 er tilføjet et nyt afsnit 2.5, 
der fastsætter en frist for varsling af priser via DataHub. 
 
Vilkårene træder i kraft den 1. april 2016. 
 
Resultatet af høringen 
Energinet.dk har modtaget høringssvar fra følgende aktører: Sekretariatet for 
Ankenævnet, Dansk Energi, DONG Energy A/S, Energi Danmark, Energi Fyn, 
Energi Midt og Vind Energi. 
 
Læsevejledning 
I dette høringsnotat redegøres for de væsentligste bemærkninger, der er ind-
kommet i forbindelse med høringen. 
 
Udover de væsentlige bemærkninger, som er sammenfattet i dette høringsnotat, 
indeholder høringssvarene en række mere tekniske og redaktionelle kommenta-
rer til vilkårene. Disse kommentarer er blevet indarbejdet i vilkårene i fornødent 
omfang.  
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1. Varsling af vilkårsændringer 
 
Sekretariatet for Ankenævnet på Energiområdet anfører, at Energinet.dk 
bør genoverveje formuleringen i pkt. 2.5.3, da det er for generelt at fastsætte et 
forudgående varsel på mindst 1 måned. Sekretariatet for Ankenævnet på Ener-
giområdet uddyber, at bestemmelsen kan komme til at fravige elleveran- dørens 
muligheder for at overholde den nugældende og i udkast til ny forbrugerbeskyt-
telsesbekendtgørelse, hvis netselskabet kun får en 1 måned og skal varsle  elle-
verandøren, som kan være bundet af fristen på 3 måneder over for den private 
forbruger. Der kan således være en risiko for, at elleverandøren med 1 måneds 
varsel fra Energinet.dk skal betale prisforhøjelsen, idet elleverandøren vil være 
afskåret fra først at kunne opkræve den hos forbrugeren efter 3 måneders var-
sel. 
 
SVAR: Elleveringsbekendtgørelsens1 regler om varsling af prisændringer vedrø-
rer krav om varsling over for slutkunden og vedrører således ikke Energinet.dk’s 
varsling af ændringer i forhold til elleverandøren.  
Energinet.dk vurderer, at den risiko elleverandøren pålægges, som følge af æn-
dringer i Energinet.dk’s tariffer, er grænsende til nul. Dette er baseret på den 
historiske udvikling i Energinet.dk’s transmissionstariffer gennem de seneste 5 
år. Energinet vurderer det som værende usandsynligt at komme i nærheden af 
det anførte loft på 40 kr. pr. måned inkl. moms for en husholdning. 
 
Uanset om Energinet.dk vurderer det som værende usandsynligt, at ændringer i 
Energinet.dk’s transmissionstarif kan medføre en risiko for elleverandøren, har 
vi forståelse for, at det vil være hensigtsmæssigt for elleverandøren, at der gæl-
der ensartede regler for varsling af tariffer. Da Dansk Energi’s udkast til Stan-
dardaftalen indeholder bestemmelser om varsling på 4 mdr. ved væsentlige 
ændringer i netselskabernes tariffer, har vi valgt at tilføje en tilsvarende be-
stemmelse i pkt. 2.5.4 i Energinet.dk’s betalingsbetingelser. Energinet.dk gør 
dog opmærksom på, at bestemmelsen ikke er enslydende med Dansk Energi’s 
bestemmelse i udkast til Standardaftalen (pkt. 14.6.4), da Dansk Energi’s be-
stemmelse ikke afspejler den seneste høringsversion af Elleveringsbekendtgørel-
sens § 3, stk. 2. Energinet.dk’s bestemmelse i pkt. 2.5.4 er udarbejdet direkte 
efter høringsversionens ordlyd. 
 
Den indsatte bestemmelse i 2.5.4 har følgende ordlyd:  
 
”Væsentlige ændringer i priser til ugunst for elleverandøren meddeles elleve-
randøren med et forudgående varsel på mindst 4 mdr. Ved væsentlige ændrin-
ger forstås ændringer i eksisterende priser som forhøjer den samlede betaling 
med mindst 40 kr. pr. måned inkl. moms for forbrugere. Oprettelse af et nyt 
priselement betragtes altid som en væsentlig ændring.” 
 
EnergiMidt skriver, at varsel for ændringer i priser på 1 mdr. bør være 4 mdr. 
som for netselskaberne for at sikre, at elleverandørerne kan nå at varsle kun-
derne med de 3 mdr., som foreskrevet i Forbrugerbeskyttelses-bekendtgørelsen. 
 
SVAR: Energinet.dk henviser til ovenstående besvarelse. 
 

1  ”Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og aftaler om levering af elektricitet til 
elkunder”. Energistyrelsen har haft bekendtgørelsen i høring med høringsfrist den 13-08-2015.  
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Energi Fyn skriver, at hvis priselementet ændres så det, jf. "Bekendtgørelse om 
forbrugeraftaler om levering af elektricitet" medfører, at elleverandøren skal 
varsle slutkunden - bør varsling fra Energinet.dk følge og understøtte dette. Evt. 
kan tilføjes samme formulering som i H3 side 14: "Der gælder de samme regler 
for varsling af prisændringer af Energinet.dk’s tariffer (herunder afgifter) som 
for netvirksomhederne…." 
 
SVAR: Energinet.dk henviser til ovenstående besvarelse. 
 
DONG Energy skriver, at 1 måneds varsel af prisændringer ikke er tilstrække-
ligt, når Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsens regler tages i betragtning.  Der 
skal også varsles om væsentlige ændringer i system- og nettarif, og det er ikke 
muligt at slå tarifferne sammen, hvorfor den relative prisændring reduceres, 
som det er gjort i notatet.  
 
Vedr. afsnit. 2.5.1.  Vi har ikke kendskab til, at der findes lovregler, som pålæg-
ger Energinet.dk regler for varsling, hvilket der henvises til. Lovgrundlaget bør i 
givet fald fremgå.  I dag er Energinet.dk’s prisændringer undtaget i Forbruger-
beskyttelsesbekendtgørelsen, og fremadrettet er det kun leverandørerne, som er 
underlagt varslingsregler. 
Energinet.dk’s varslingsregler bør følge Standardaftalens vilkår, og nye prisele-
menter, eller væsentlige prisændringer bør varsles med 4 måneder. 
 
SVAR: Vedrørende opsplitning i hhv. net- og systemtarif: Net- og systemtarif-
ferne betales jf. Elforsyningslovens § 8, stk. 2 af de brugere, der modtager 
Energinet.dk’s ydelser. Dvs. der er tale om et 100 % identisk forbrugsgrundlag. 
I enhvert henseende betragtes Energinet.dk’s net- og systemtarif som værende 
én tarif under betegnelsen transmissionstarif og/eller transporttarif. 
 
Vedr. varsling henviser Energinet.dk til ovenstående besvarelse. 
 
Dansk Energi finder det uacceptabelt, hvis ikke der i Energinet.dk’s betalings-
vilkår sættes en frist for det tilfælde, at en prisændring findes at være væsent-
lig. Dette gælder også, selvomifølge Energinet.dk selv anfører, at det er yderst 
sjældent, at sådanne væsentlige stigninger forekommer. Dansk Energi foreslår, 
at Energinet.dk anvender samme varslingsregler, som er indsat i Standardafta-
len. 
Der foreslås derfor en tilføjelse til punkt 2.5.3, således at den fulde ordlyd bli-
ver: 
”2.5.3 Ændringer i priser meddeles af Energinet.dk til Elleverandøren via DataHub med et forudgående 
varsel på mindst 1 måned. Væsentlige ændringer af priser til ugunst for Elleverandøren meddeles af 
Energinet.dk til Elleverandøren via DataHub med et forudgående varsel på mindst 4 måneder. Ved 
væsentlige ændringer forstås ændringer i eksisterende priser, som forhøjer det enkelte priselement 
med 10 pct. eller mere, og som samtidig forhøjer betalingen for målepunktet med mindst 40 kr. pr. 
måned inkl. moms. Oprettelsen af et nyt priselement betragtes altid som en væsentlig ændring.” 

 
SVAR: Energinet.dk henviser til ovenstående besvarelse. 
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2. Sikkerhedsstillelse 
Dansk Energi skriver, at punkt 3.1.1 i vilkårene giver Energinet.dk mulighed 
for at kræve sikkerhed ud fra konkrete og subjektive vurderinger. 
Tidligere udkast til Dansk Energi’s Standardaftale har haft lignende indhold. 
Imidlertid fandt Dansk Energi, med vedtagelsen af de seneste tilpasninger af 
engrosmodellen, behov for, at kravene til sikkerhedsstillelse skulle objektiviseres 
således, at der bliver større klarhed om, hvornår en elleverandør kan forvente at 
blive stillet over for et krav om sikkerhedsstillelse af det enkelte netselskab. 
Dette er sket ved at indføre en række faktorer i aftalen, der pr. automatik udlø-
ser et krav om sikkerhedsstillelse, såfremt disse indtræffer. 
Dansk Energi anbefaler Energinet.dk at objektivisere sine vilkår for sikkerheds-
stillelse på tilsvarende vis. 
 
Energi Danmark skriver, at det er utilstrækkelig retspraksis, at man kan kræve 
sikkerhedsstillelse på disse vilkår – fx fordi man får ”viden om ustabil betaler”!  
Et krav om sikkerhedsstillelse mellem to parter bør vurderes på baggrund af de 
to parters mellemværende, og ikke ud fra et evt. mellemværende mellem fx 
Energi Danmark og DONG Energy. 
 
SVAR: Energinet.dk’s vurdering af en elleverandørs betalingsevne vil altid bero 
på en konkret og objektiv vurdering. Energinet.dk’s subjektive opfattelse og 
forventning vil være uden betydning, og Energinet.dk er til enhver tid forpligtet 
til at sikre, at de forvaltningsretlige principper er overholdt, herunder at en sag 
skal være fuldt ud oplyst, før der træffes en afgørelse. Som en naturlig følge 
heraf vil Energinet.dk ligeledes lægge vægt på de forhold, som Dansk Energi har 
beskrevet i Standardaftalens pkt. 17.1.1.  
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Bilag 1 – Høringsliste 
 

 

 
Derudover er engrosmodelforskrifterne offentliggjort på Energinet.dk’s hjemme-
side.  
 
  

Elleverandører 

Netvirksomheder 

Balanceansvarlige 

Forbrugerrådet  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Datatilsynet 

Ankenævnet på Energiområdet 

Energiklagenævnet 

Energistyrelsen 

Dansk Energi 

Dansk Erhverv 

Dansk Industri 

Håndværkerrådet 

Landbrug & Fødevarer 

Foreningen for Slutbrugere af Energi 

Danmarks Vindmølleforening 

Vindmølleindustrien 

Frie Elforbrugere 

SKAT 

Mæglere 

Dansk Byggeri 

Digitaliseringsstyrelsen 

Frie elforforbrugere 

De frie energiselskaber 

Energisammenslutningen 
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*SAG*

*SAGDI-2015-12348*

Høringssvar: Energinet.dk’s anmeldelse af metoder i markeds- og måler-
forskrifter samt i vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energi-
net.dk og sikkerhedsstillelse

DI takker for det fremsendte forslag om Energinet.dk’s anmeldelse af metoder i mar-
keds- og målerforskrifter samt i vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energi-
net.dk og sikkerhedsstillelse.

DI har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Marie Holst
Konsulent

Sekretariatet for Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Sendt pr. e-mail til post@energitilsynet.dk
med kopi til: lnr@energitilsynet.dk
og tbuh@energitilsynet.dk

8. oktober 2015

MHOL

DI-2015-12348
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Høringssvar fra Dansk Energi vedrørende Energinet.dk’s anmeldelse af me-
toder i markeds- og målerforskrifter samt i vilkår for elleverandøres beta-
ling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse 

 

Til Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sik-

kerhedsstillelse - Engrosmodellen" 

Metodeanmeldelsen indeholder vilkår vedr. varsling af prisændrin-

ger, jf. afsnit 2.5.3 og 2.5.4.  

 

Dansk Energi mener dog, at der også bør være vilkår omkring vars-

ling af vilkårsændringer, hvilket hverken Betalingsvilkårene, denne 

metode eller andre metoder indeholder noget om. Hvis Energistilsy-

net godkender metodeanmeldelsen i den nuværende form, vil der 

således ingen regler være for varsling af ændringer i Energinet.dk’s 

Betalingsvilkår, hvilket stiller elhandlerne uheldigt og uden mulighed 

for at nå at indrette sig på ændringerne inden ikrafttrædelse. 

 

I elforsyningslovens § 28, sk. 2, nr. 8, fremgår, at Energinet.dk skal 

varsle ændringer i priser og vilkår via datahub. Det må således have 

været forudsat, at der ville blive indsat bestemmelser omkring vars-

ling af vilkårsændringer over elhandlerne. I lovbemærkningerne er 

der særligt fokus på prisændringer, men dette fraviger ikke lovbe-

stemmelsens klare indhold. Betalingsvilkår og i særdeleshed regler 

om sikkerhedsstillelse kan have stor økonomisk betydning for el-

handlerne, og de bør derfor sikres et forudgående varsel, inden æn-

dringer sættes i kraft. 

 

Dansk Energi gjorde opmærksom på dette i det seneste høringssvar 

til Energinet.dk, men ønsket er ikke imødekommet i den anmeldte 

version Betalingsvilkårene. 

 

Dansk Energi foreslår, at Energitilsynet stiller krav om, at Energi-

net.dk indarbejder varslingsbestemmelser omkring vilkårsændringer i 

stil med de varslingsbestemmelser, der er medtaget i Dansk Energis 

Standardaftale: 

Dok. ansvarlig: HHO  
Sekretær:   
Sagsnr.:  2007-143  
Doknr: d2015-13467-1.0  
09-10-2015  
  

Vilkårsændringer bør 

også omfattes af 

varslingsbestemmel-

ser 
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”Ændringer af Aftalen til ugunst for Elleverandøren meddeles Elleve-

randøren med et forudgående varsel på mindst 4 måneder. Har æn-

dringer omfattet af 1. punktum ingen direkte betydning for Elleve-

randørens forhold til Kunderne er varslingsfristendog på mindst 1 

måned. 

 

Ændringer af Aftalen som følge af ændringer i Lovgivningen eller 

Markedsforskrifter kan gennemføres uden varsel.” 

 

Til Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling 

 

Metode 6: Fremsendelse af måledata fra DataHub.  

Metoden giver datahubben natten over til at videreformidle måledata 

for flexafregnede målepunkter til elhandlere. Det anføres, at der ikke 

er indkommet væsentlige høringssvar vedrørende metoden. Dansk 

Energi er ikke enig heri. Dansk Energi har i sit høringssvars generel-

le bemærkninger anført, at dette forhold er et brud med den oprinde-

lige tanke om, at datahubben ikke skulle være et forsinkende led 

mellem netselskaber og elhandlere. Hidtil har princippet været at da-

tahubben skulle videreformidle modtagne informationer i løbet af en 

time. Dette har været i overensstemmelse med referencenotatet fra 

2009, hvor det hedder: ”MARKEDSREGISTRET må ikke medføre en 

forsinkelse i kommunikationen af markedsdata”.  

 

Metoden er derfor uheldig og det kan ikke udelukkes at datapræsen-

tation overfor slutkunder forsinkes som virkning heraf. Den store da-

tamængde som følge af udrulningen af fjernaflæste timemålere i 

Danmark kan ikke betragtes som en uventet hændelse og det må til-

stræbes at arbejde hen mod videreformidling af data indenfor en 

time og en afspejling af dette i forskrifterne. 

 

Til Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydel-

ser og afgiftsforhold 

 

Metode 5: Blokering af elleverandørens adgang til at tilknytte 

Energinet.dk’s pris- elementer på et målepunkt  

Metoden omhandler, at netselskabet bliver ansvarlig for at tilknytte 

elafgifter, hvis netselskabet efter forskriftens afsnit 3.5.1 og 3.6 giver 

Energinet.dk besked om, at elhandleren efter reglerne i elafgiftslo-

ven skal blokeres for at foretage fremtidige ændringer i datahubben 

vedr. særlige elafgiftsforhold. 

 

Dansk Energi er i øjeblikket via kontakt til SKAT ved at undersøge 

rækkeviden af elafgiftslovens regler og hvorvidt de skal forstås, som 

der er lagt op til i forskriftens afsnit 3.6. Efter forskriftens formulering 

skal netselskabet foretage en konkret vurdering af, hvornår en el-

handler skal blokeres og siden afblokeres fra at tilknytte elafgifter 

(særlige afgiftsforhold), mens Dansk Energi har haft forståelsen af, 

at blokeringen pr. definition skulle ske, når en verifikation viste 

uoverensstemmelser, og at netselskabet ikke havde mulighed for at 

Metode 5 afventer en 

afklaring med SKAT 

Metode 6 bryder med 

princip om at data-

hubben ikke skal for-

sinke data 
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beslutte en afblokering sidenhen. Blokeringen skulle forblive der, så 

længe elleverandøren leverede til aftagepunktet. Altså ingen konkret 

vurdering. Når der kommer en afklaring via SKAT kan det medføre 

ændringer i forskrifterne. Der er derfor en mulighed for, at Dansk 

Energi vender tilbage vedr. denne metode.   

 

Metode 9: Manglende udsendelse af afregningsgrundlag 

Dansk Energi har efterspurgt at det gøre eksplicit, at der kan ske en 

engrosafregning med udgangspunkt i et tidligere engrosafregnings-

grundlag, såfremt det nye grundlag mangler efter fristen 5 arbejds-

dage efter en månedsafslutning. 

 

Imidlertid indeholder metode 9 det forhold at netselskaber ikke selv 

får lov at vurdere hvornår det er nødvendigt at benytte en sådan 

nødprocedure. Metoden indebærer at Energinet.dk skal meddele 

hvornår netselskaberne kan vælge at benytte nødproceduren. 

 

Dansk Energi finder det forkert at den part (Energinet.dk) som ikke 

har det økonomiske udestående skal afgøre hvornår det er passen-

de, at den part som har det økonomiske udestående (netselskaber-

ne) må fakturere. 

 

Dansk Energi foreslår metoden ændret således at netselskaber efter 

fristens udløb selv træffer afgørelse om hvornår nødproceduren ta-

ges i anvendelse. 

 

Dette udelukker ikke behørig information fra Energinet.dk om hvor-

når det vanlige, men forsinkede, engrosafregningsgrundlag kan ven-

tes, således at netselskaberne kan træffe deres afgørelse mest mu-

ligt oplyst.  

 

Øvrige forhold, der burde være metodeanmeldt 

 

Afsnittet er efter høringen blevet ændret og indeholder nu krav om 

indsendelse af måledata for timeaflæste skabelonafregnede måle-

punkter:  

 

Hvis netvirksomheden ønsker at stille timeværdier til rådighed for 

kunden fx via egen hjemmeside skal de ligeledes indsendes til Da-

taHub. 

 

Med engrosmodellens indførelse kan netselskaber imidlertid tænkes 

at ophøre med at stille data til rådighed på den nævnte måde. I ste-

det for kan elhandlere ønske at stille de nævnte data til kundens rå-

dighed. Dette vil blot ikke længere være muligt hvis netselskaberne 

ikke indsender de nævnte data til datahubben. Teksten i afsnit 8.2.4 

kunne med fordel ændres til:  

 

Hvis netvirksomheden hjemtager timeværdier skal de ligeledes ind-

sendes til DataHub. 

Forskrift D1 afsnit 

8.2.4: 

Metode 9 hindrer 

netselskaber i selv at 

aktivere nødprocedu-

ren for engrosafreg-

ning 
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En sådan tekst passer fint med følgende tekst fra lovbemærkninger-

ne til elforsyningslovens § 22, stk. 3, som omhandler netselskabets 

ansvar for at indberette bl.a. måleværdier til datahubben: 

 

”Det forudsættes, at netvirksomhederne vil indberette timeværdier, i 

det omfang sådanne værdier er målt hos forbrugerne. Timeværdier 

for kunder med et årligt forbrug på under 100.000 kWh, og i nogle 

netområder på under 50.000 kWh, vil ikke umiddelbart kunne bruges 

til afregningsformål, men mulighederne ventes at blive forbedret over 

tid på grund af etablering af et nyt beregningsmodul i datahubben, 

flexafregning, og opsætning af fjernaflæste målere med timeregistre-

ring hos alle forbrugere inden udgangen af 2020.” 

 

Teksten kommer fra ændringsforslag § 1, nr. 8, i Lovforslag nr. 151, 

som fremsat den 25. februar 2015, men teksten har stået der siden 

2012-lovændringen, der indførte engrosmodellen. 

 

Dette ændringsforslag vil mindske risikoen for at kunder vil opleve 

forringet service i forbindelse med engrosmodellens indførelse. 

 

Dansk Energi vil opfordre til, at Energitilsynet beder Energinet.dk ju-

stere teksten som angivet ovenfor og udarbejder en tilhørende me-

tode. 

 

Dansk Energi opfordrede i Energinet.dk’s høring til, at der blev ind-

arbejdet regler i forskrifterne, konkret foreslået indsat i forskrift F, 

vedr. kommunikation direkte mellem elhandlere og netselskaber. 

Reglerne skulle indeholde en tekst om, at elhandlere og netselsk-

aber må kommunikere direkte uden om datahubben om konkrete 

sager, hvor dette findes nødvendigt, fx vedr. konkrete klagesager, 

målerundersøgelser og genåbning. Ønsket er ikke imødekommet. 

I den seneste lovændring om engrosmodellen fra sommeren 2015 

(lovforslag L 151 af 2014/15) blev der indsat en ny formulering af el-

forsyningslovens § 72 c, stk. 1, med følgende ordlyd: 

 

”Kommunikation mellem en elhandelsvirksomhed og netvirksomhe-

derne og Energinet.dk om forhold, der vedrører et konkret aftage-

nummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af 

Energinet.dk i medfør af § 28, stk. 2, nr. 13. I særlige tilfælde, der 

fastlægges i Energinet.dk’s forskrifter i medfør af § 28, stk. 2, nr. 13, 

hvor elhandelsvirksomheden har behov for en dialog vedrørende 

konkrete problemstillinger om målinger, fakturering, afbrydelser eller 

lignende, vil der kunne ske direkte kommunikation om enkelte afta-

genumre, der involverer både en elhandelsvirksomhed og en net-

virksomhed.” 

 

Konsekvensen af bestemmelsen er, som Dansk Energi ser den, at 

kun hvis forskrifterne indeholder en tekst om, at elhandleren i kon-

krete særlige situationer vedr. konkrete aftagenumre har behov for 

Kommunikation uden 

om datahubben 
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dialog med netselskabet, må elhandleren tage kontakt til netselsk-

abet via email eller telefon. I alle andre situationer skal kommunikati-

on ske via datahubben, så netselskab ikke ved, hvem der forsyner 

det enkelte aftagepunkt. 

 

Bestemmelsen giver et usmidigt samarbejde mellem elhandler og 

netselskab, som alene må tale sammen, hvis Energinet.dk har fået 

det konkrete emne specificeret som et, hvor direkte kommunikation 

er muligt. Særligt i sager om genåbning af en kundes forsyning, kla-

gesager ved energiankenævn, målerundersøgelser og tilsvarende 

sager, hvor der er tvivl om forbrugets størrelse bliver det en tung 

sagsgang, hvis parterne ikke må tale sammen. 

 

Det har været Dansk Energis forventning, at Energinet.dk ville indar-

bejde nogle helt konkrete emner/problemstillinger i forskrifterne, hvor 

det er tilladt for elhandleren at tage kontakt til netselskabet og der-

med ”give sig til kende”.   

 

Vi finder dog, at dette ikke er klart indeholdt i forskrifterne. Der findes 

enkelte områder, hvor direkte kommunikation er gjort mulig. Det 

gælder fx hvis der skal laves ændringer i nettilslutningen og ved af-

brydelse. Dansk Energi ser dog et bredere behov. Nærmere bestemt 

bør dette i hvert fald gøre sig gældende omkring genåbning, klage-

sager og målerundersøgelser, som er tre vigtige emner for forbru-

gerne. På disse områder må det ventes at forsinke sagsbehandlin-

gen, hvis kommunikation kun kan ske via web-forms gennem data-

hubben. 

 

Omkring genåbning vil konsekvensen fx være, at det ikke vil være 

muligt at tilbyde forbrugerne genåbning uden for normal åbningstid, 

da det ikke vil være muligt med et telefonopkald i aftenstid fra el-

handleren, som Dansk Energi har forudsat i Servicevilkårene. Tilsva-

rende, hvis et netselskab kommer for at genåbne og ikke finder for-

brugeren hjemme, så kan netselskabet alene kontakte elhandleren 

via en web-form i datahubben – i modsætning til et hurtigt telefonop-

kald – hvorfor konsekvensen kan blive en forsinket genåbning på 

adressen. 

 

Dansk Energi vil opfordre til, at Energitilsynet beder Energinet.dk 

indarbejde en tekst i forskrifterne og udarbejder en tilhørende meto-

de, som gør det muligt for elhandlere og netselskaber at kommunike-

re direkte i visse specificerede situationer, som minimum genåbning, 

klagesager og målerundersøgelser. I alle de nævnte situationer vil 

det alene være hvis elhandleren vælger at give sig til kende, at nets-

elskabet vil være bekendt med, hvem der er elhandler på det givne 

målepunkt, som sagen drejer sig om. 
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Louise Ryge Norsgård (SET)

Fra: Casper Minding (Skiftenergi.dk) <support@skiftenergidk.zendesk.com>

Sendt: 28. december 2015 16:22

Til: Louise Ryge Norsgård (SET)

Emne: [Skiftenergi.dk] Ang. besked nr.: Høring vedrørende Energinet.dk's anmeldte 

metoder i forskrift D1, H1, H2, H3 samt vilkår for elleverandøres betaling af ydelser 

til Energinet.dk mv.

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 15/08431-43

DocumentIsArchived: -1

##- Indtast dit svar oven for denne linje -## 

Vi mener at have løst din henvendelse, og har derfor fjernet den fra "opgavebordet". 

Hvis du mod forventning ikke har fået det svar du havde behov for, kan du blot besvare denne mail:) Så flyver din 

besked lige tilbage i køen (som 1. prioritet)! 

Højreklik her for at 
hente billeder. For at  
beskytte dine personlige 
oplysninger har Outlook 
forhindret automatisk  
hentning af d ette billede  
fra internettet.
Louise Ryg

 

Louise Ryge Norsgård (SET)  

14. dec. 15.21  

Sekretariatet for Energitilsynet sender hermed udkast til tilsynsnotat om ”Energinet.dk’s 

anmeldte metoder i forskrift D1, H1, H2, H3 samt Vilkår for elleverandøres betaling af 

ydelser til Energinet.dk og sikkerhedsstillelse” i høring. Udkast til tilsynsnotat vedhæftes 

denne mail. 

Der er desuden vedhæftet 5 bilag. Det drejer sig som: 

Bilag 1: Lovgrundlag til udkastet til tilsynsnotat 

Bilag 2: Energinet.dk’s metodeanmeldelser vedrørende forskrift D1, H1, H2 og H3 

Bilag 3: Forskrift D1, H1, H2 og H3 i deres helhed 

Bilag 4: Energinet.dk’s metodeanmeldelse vedrørende ”Vilkår for Elleverandøres betaling af 

ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse” 

Bilag 5: ”Vilkår for Elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og 

sikkerhedsstillelse”  

Såfremt der er kommentarer til Sekretariat for Energitilsynet's udkast til tilsynsnotat, bedes 

disse fremsendt, så kommentarerne er Sekretariat for Energitilsynet i hænde senest fredag 

den 8. januar 2016 kl. 15.00. Høringssvar bedes indsendt til Louise Ryge Norsgård 

(lrn@energitilsynet.dk) med kopi til post@energitilsynet.dk, hvortil spørgsmål også kan 

rettes. 
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Med venlig hilsen 

Louise Ryge Norsgård 

Fuldmægtig, cand.jur 

Tlf. +45 4171 5418 

Mail lrn@energitilsynet.dk 

Sekretariatet for Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

DK-2500 Valby 

Tlf. +45 4171 5400 

Mail post@energitilsynet.dk 

Web www.energitilsynet.dk (http://www.energitilsynet.dk/) 

Vedhæftede filer 

image001.png 

Høringsversion -udkast til tilsynsnotat om Energinet.dk's anmeldte metoder .pdf 

Bilag 1 - Lovgrundlag .pdf 

Bilag 4 - Metodeanmeldelse - Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet dk 

og sikkerhedsstillelse.pdf 

Bilag 5 - Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet dk og 

sikkerhedsstillelse.pdf 
 

Denne e-mail er en service fra Skiftenergi.dk.  

[JMM0G5-DPEJ] 
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Louise Ryge Norsgård (SET)

Fra: 1 - ERST Høring <hoering@erst.dk>

Sendt: 4. januar 2016 10:23

Til: Louise Ryge Norsgård (SET)

Cc: 1 - SET Energitilsynet

Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. Energinet.dk's anmeldte metoder i forskrift D1, 

H1, H2, H3 samt vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk mv.

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 15/08431-44

DocumentIsArchived: -1

Kære Energitilsynet 

 

Erhvervsstyrelsen har modtaget nedenstående høring vedr.  ”Energinet.dk's anmeldte metoder i forskrift D1, H1, H2, 

H3 samt vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk mv.”. 

 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Reguleringer vurderer, at tilsynsnotatudkastet medfører administrative 

konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.  

 

’Fra oktober 2015 skal al regulering med direkte konsekvenser for erhvervslivet jf. Vejledning om 

erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger træde i kraft på en af to fælles ikrafttrædelsesdatoer hhv. 1. januar 

og 1. juli.’   

 

 

Med venlig hilsen 

Anna Holtt Langlet 
Stud. Jur 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Team Jura  
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 3529 1000 
Direkte: +45  35291204 
E-mail: AnnHol@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 

� Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt.  
 

 

 

 

Fra: Louise Ryge Norsgård (SET) [mailto:LRN@energitilsynet.dk]  
Sendt: 14. december 2015 15:19 
Emne: Høring vedrørende Energinet.dk's anmeldte metoder i forskrift D1, H1, H2, H3 samt vilkår for elleverandøres 
betaling af ydelser til Energinet.dk mv. 
 

Sekretariatet for Energitilsynet sender hermed udkast til tilsynsnotat om ”Energinet.dk’s anmeldte metoder i 

forskrift D1, H1, H2, H3 samt Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk og sikkerhedsstillelse” i 

høring. Udkast til tilsynsnotat vedhæftes denne mail.  

 

Der er desuden vedhæftet 5 bilag. Det drejer sig som: 
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Bilag 1: Lovgrundlag til udkastet til tilsynsnotat  

Bilag 2: Energinet.dk’s metodeanmeldelser vedrørende forskrift D1, H1, H2 og H3 

Bilag 3: Forskrift D1, H1, H2 og H3 i deres helhed 

Bilag 4: Energinet.dk’s metodeanmeldelse vedrørende ”Vilkår for Elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk 

og sikkerhedsstillelse” 

Bilag 5: ”Vilkår for Elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse”   

 

Såfremt der er kommentarer til Sekretariat for Energitilsynet's udkast til tilsynsnotat, bedes disse fremsendt, så 

kommentarerne er Sekretariat for Energitilsynet i hænde senest fredag den 8. januar 2016 kl. 15.00. Høringssvar 

bedes indsendt til Louise Ryge Norsgård (lrn@energitilsynet.dk) med kopi til post@energitilsynet.dk, hvortil 

spørgsmål også kan rettes. 

 

 
Med venlig hilsen 

  
Louise Ryge Norsgård 
Fuldmægtig, cand.jur 
Tlf.     +45 4171 5418 
Mail   lrn@energitilsynet.dk 
 
 

 

 
Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
DK-2500 Valby 
Tlf.     +45 4171 5400 
Mail   post@energitilsynet.dk 
Web   www.energitilsynet.dk 
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Louise Ryge Norsgård (SET)

Fra: Jannik Hermansen

Sendt: 5. januar 2016 11:01

Til: Louise Ryge Norsgård (SET)

Cc: 1 - SET Energitilsynet; '0_ANE_FM Poul Gorn Nielsen (pgn@domstol.dk)'

Emne: SV: Høring vedrørende Energinet.dk's anmeldte metoder i forskrift D1, H1, H2, H3 

samt vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk mv.

Vedhæftede filer: Høringsversion -udkast til tilsynsnotat om Energinet.dk's anmeldte metod....pdf; 

Bilag 1 - Lovgrundlag .pdf; Bilag 2 - Metodeanmeldelser vedr. D1, H1, H2 og H3.pdf;

Bilag 3 - Forskrift D1, H1, H2 og H3.pdf; Bilag  4 - Metodeanmeldelse - Vilkår for 

elleverandøres betaling af ydel....pdf; Bilag 5 - Vilkår for elleverandøres betaling af 

ydelser fra Energinet dk....pdf

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 15/08431-47

DocumentIsArchived: -1

Kære Louise Ryge Norsgård 
 

 
 
Vedrørende høring udsendt den 14. december 2015 om ”Energinet.dk’s metodeanmeldelser vedr. 
forskrifter D1, H1, H2 og H3 samt Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk og 
sikkerhedsstillelse”. 
 

Jeg kan oplyse, at Ankenævnet på Energiområdet ikke har bemærkninger til denne høring.  
 

Ankenævnet vil gerne modtage tilsynets endelige afgørelse vedrørende disse forskrifter, da især H1 forventes 
at have betydning for nævnets sager efter indførelsen af engrosmodellen. Forskrifterne vil derfor indgå som 

baggrundsviden, hvis der er i konkrete sager skal foretages vurderinger som berører emner der fremgår af 
disse forskrifter.  

 
 
Med Venlig Hilsen 

 
Jannik Hermansen  
Fuldmægtig 

Sekretariatet for Ankenævnet på Energiområdet 

E-mail jhe@kfst.dk  

Direkte tlf: 41 71 52 17 

s   

Sekretariat: 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 
Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Tlf. +45 4171 5000  
 
 

 

 

Fra: Louise Ryge Norsgård (SET)  
Sendt: 14. december 2015 15:19 
Emne: Høring vedrørende Energinet.dk's anmeldte metoder i forskrift D1, H1, H2, H3 samt vilkår for 
elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk mv. 
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Sekretariatet for Energitilsynet sender hermed udkast til tilsynsnotat om ”Energinet.dk’s anmeldte 

metoder i forskrift D1, H1, H2, H3 samt Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk og 

sikkerhedsstillelse” i høring. Udkast til tilsynsnotat vedhæftes denne mail.  

 

Der er desuden vedhæftet 5 bilag. Det drejer sig som: 

Bilag 1: Lovgrundlag til udkastet til tilsynsnotat  

Bilag 2: Energinet.dk’s metodeanmeldelser vedrørende forskrift D1, H1, H2 og H3 

Bilag 3: Forskrift D1, H1, H2 og H3 i deres helhed 

Bilag 4: Energinet.dk’s metodeanmeldelse vedrørende ”Vilkår for Elleverandøres betaling af ydelser 

fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse” 

Bilag 5: ”Vilkår for Elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse”   

 

Såfremt der er kommentarer til Sekretariat for Energitilsynet's udkast til tilsynsnotat, bedes disse 

fremsendt, så kommentarerne er Sekretariat for Energitilsynet i hænde senest fredag den 8. januar 

2016 kl. 15.00. Høringssvar bedes indsendt til Louise Ryge Norsgård (lrn@energitilsynet.dk) med kopi 

til post@energitilsynet.dk, hvortil spørgsmål også kan rettes. 

 

 
Med venlig hilsen 

  
Louise Ryge Norsgård 
Fuldmægtig, cand.jur 
Tlf.     +45 4171 5418 
Mail   lrn@energitilsynet.dk 
 
 

 

 
Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
DK-2500 Valby 
Tlf.     +45 4171 5400 
Mail   post@energitilsynet.dk 
Web   www.energitilsynet.dk 
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Louise Ryge Norsgård (SET)

Fra: Tine Kruse Scharling

Sendt: 7. januar 2016 14:02

Til: Louise Ryge Norsgård (SET)

Cc: 1 - SET Energitilsynet; Juridisk enhed; Rasmus Dietrichson Vognæs; Xezal Bazancir; 

Torben Normann Schulze

Emne: Høringssvar - Høring vedrørende Energinet.dk's anmeldte metoder i forskrift D1, 

H1, H2, H3 samt vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk mv.

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 15/08431-48

DocumentIsArchived: -1

Kære Louise,  

 

Energistyrelsen har følgende kommentarer til Høring vedrørende Energinet.dk's anmeldte metoder i forskrift D1, H1, 

H2, H3 samt vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk mv.:  

 

Punkt 198-203 side 32 omkring ET vurdering af, hvilke forbrugskategorier der skal timemåles - her mangler de at 

henvise til § 8 I  BEK nr 1358 af 03/12/2013 -  Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i 

slutforbruget, hvoraf fremgår, at en forbruger skal timemåles, når der er installeret en timemåler og ENDK har 

forskrifterne herom på plads, uanset årsforbrug. I det forelagte henviser de alene til loven, hvoraf fremgår, at det 

alene gælder for forbrugere med et årsforbrug større end 100.000 kWh. 

 

For evt. uddybning af ovenstående skrives til xb@ens.dk og ts@ens.dk.  

Med venlig hilsen / Best regards  

 

Tine Kruse Scharling  

Studentermedhjælper / Student  

Juridisk Enhed / Legal Services  

Mobil / Cell +45 3392 6769 

E-mail tgs@ens.dk

 

 
Danish Energy Agency - www.ens.dk  

- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate  
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DONG Energy Eldistribution A/S 

c/o DONG Energy 

Teknikerbyen 25 

2830 Virum 

Danmark 

 

Tlf. +45 99 55 11 11 

Fax +45 99 55 00 11 

 

www.dongenergy-distribution.dk 

CVR-nr.  29 91 54 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

7. januar 2016 

Vores ref. sorho 

 

sorho@dongenergy.dk 

Tlf.  99554642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia, Danmark 

 

  

Louise Ryge Norsgård 

Energtilsynet  

   

   

 

 

Høringssvar til markedsforskrifter 

 

Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar på metodeanmeldelsen af 

Markedsforskrifterne. 

 

Markedsforskrifterne udgør et vigtigt element i håndtering af elmarkedet, og det 

fremgår, at der er ydet et stort arbejde med at skabe nogle rimelige rammer. 

Dong Energy støtter i vidt omfang det udmøntede regelsæt, men der er dog 

nogle få områder, hvor vi finder regelsættet utilstrækkeligt eller begrænsende 

for markedet. 

 

Solcellekunder og Flexafregning 

Aktørerne har drøftet indførslen af flexafregning for solcellekunderne, og i 

høringsversionen af D1 fra foråret havde Energinet.dk fremlagt deres forslag til 

fremtidig håndtering, og hvor forslaget i vidt omfang var baseret på, hvad 

Energinet.dk opfattede som politisk acceptabel, og hvor solcellekunderne fortsat 

var skabelonkunder på energien indtil år 2032. Det er vores opfattelse, at 

aktørerne hellere havde set en andel model, hvor solcellekunder også blev 

flexkunder, og hvor kravene i Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og 

måling af elektricitet i slutforbruget blev fulgt. 

 

Vi konstaterer desværre, at markedsforskrifterne ikke mere indeholder vilkår på 

dette område, hvilket i praksis umuliggør indførelsen af Flexafregning til 

sommer, og vi vil opfordre til, at der snarest skabes klarhed for de fremtidige 

rammer. 

 

Metode 10. D1. fremsendelse af rykkere. 

I Energinet.dks metodeanmeldelse henvises til, at metoden er anmeldt første 

gang i 2012 og nu revideret i Markedsforskriften for Engrosmodellen, samt at 

der ikke har været høringsvar på området i februar 2014 eller i august 2014, og 

endeligt at rykkerprocessen er sket efter aftale med aktørerne. 

 

Som optakt til datahubben blev det aftalt, at Energinet.dk skulle sende rykkere, 

når tidsfrister ikke var overholdt, og det blev aftalt at en rykker for skabelon-

forbrug skulle sendes efter 35 dage, som er tidsfristen for fremsendelsen af 

skabelonforbrug. Kravet fremgår af gældende markedsforskrift afsnit 5.1.2. 
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Selv om gældende Markedsforskrift har et rykker-kriterie på 35 dage, indførte 

Energinet.dk hen over sommer og efterår 2013 en rykkerproces, hvor der 

rykkes for skabelonforbrug allerede efter 21 dage.  Rykkerprocessen er 

endvidere sådan indrettet, at den gentages efter 26, 27 dage osv. indtil fejlen er 

udredt, og det er alene i perioden fra 21 til 35 dage, at vi opfatter metoden som 

urimelig.  

 

Rykkerprocessen er således ikke en del af Engrosmodellen, men Energinet.dk 

har haft et behov for at indføre reglen i Markedsforskriften, således at 

regelsættet bringes i harmoni med deres administration. 

 

Rykkerprocessen med 21 dage er først medtaget i høringsversionerne af 

markedsforskrifterne i foråret 2015, hvilket er baggrunden for, at hverken Dong 

Energy eller andre har givet høringssvar på området på et tidligere tidspunkt.  

Bilateralt har vi dog adskillige gange udtrykt vores utilfreds overfor Energinet.dk. 

 

Vi tager ansvaret som måleansvarlig meget seriøst, og vi har processer, som 

understøtter 100 % fremskaffelse og fremsendelse af skabelonforbrug inden for 

gældende tidsfrister – og uden brug af utidig og fordyrende information fra 

datahubben. 

 

Fremadrettet og i takt med at der indføres Flexafregning, reduceres behovet for 

disse rykkere hos andre netselskaber. Vilkåret vil således primært ramme Dong 

Energy, der endnu ikke har rullet målere ud til skabelonkunder. 

 

Vi er ikke i tvivl om, at nogle netselskaber har set dette initiativ som en hjælp, 

men Dong Energy har aldrig være med til at sanktionere metoden eller set 

fordele herved, og vi har haft betydelige gener som følge heraf. Vi har derfor 

gentagne gange anmodet om, at rykkerprocessen på 21 dage blev gjort frivillig, 

hvilket er en anmodning, som vi vil gentage her, da den på ingen måde er til 

støtte i vores hverdag eller en nødvendighed for markedsfunktionaliteten. 

 

 

Metode 1. H1. Adgange til data 

Det er godt, at der åbnes op for at leverandører kan modtage data op til 3 år 

tilbage i tid i datahubben, men Dong Energy havde gerne set en langt længere 

periode, samt at data var nemmere tilgængelige i en tilbudsfase. 

 

Mange kundehenvendelser drejer sig om regningens størrelse og forbrugets 

udvikling, og hvis en leverandør kun har adgang til forbrug i de sidste 3 år eller 

stamdata i leveringsperioden, vil der være situationer, hvor leverandøren ikke 

kan yde god kundeservice. 

 

I sådanne tilfælde vil leverandøren være nødsaget til at kontakte netselskabet 

f.eks. for at modtage historiske måledata eller afklare, hvornår en 

afgiftstilknytning på elvarme er lavet, eller få oplyst, hvornår der er sket 

målerbytte o. lign, hvilket vil forsinke og fordyre kundehåndteringen.  
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Data’ene findes i Datahubben og det ville være langt mere effektivt, hvis 

leverandører havde direkte adgang til disse data. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

DONG Energy Eldistribution 

 

 

Søren Holme 
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*SAG* 

 
*SAGDI-2016-00352* 

DI's høringssvar vedrørende Energinet.dk's anmeldte metoder i forskrift 
D1, H1, H2, H3 samt vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energi-
net.dk mv. 
 

DI takker for det fremsendte forslag om Energinet.dk's anmeldte metoder i forskrift D1, 

H1, H2, H3 samt vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk mv. 

 

DI har ingen bemærkninger. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Marie Holst 

 

 

 

Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
Sendt pr. e-mail til lnr@energitilsynet.dk 
med kopi til: post@energitilsynet.dk 

 

8. januar 2016 

MHOL 

DI-2016-00352 
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Notat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar fra Dansk Energi vedrørende udkast til tilsynsnotat om "Ener-
ginet.dks anmeldte metoder i forskrifr D1, H1, H2, H3samt Vilkår for elleve-
randørers betaling af ydelser til Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 

Dansk Energi har enkelte kommentarer til Sekretariatet for Energitil-

synet’s (SET’s) udkast til tilsynsnotat. 

 

Til notatets vurdering af metode 6 i forskrift D1: 

I punkt 170 gives en argumentation for potentielt at lade datahubben 

forsinke dataforsendelse. Argumentet er bl.a. at data alligevel kan 

være forsinkede fra netselskabers side.  

 

Netselskaber har altid haft en procestid i datavalideringen. Dette er 

ikke nyt. Det virker dog underligt at benytte dette som argument for 

at lade datahubben forårsage yderligere forsinkelse, direkte mod 

hensigten i datahub-referencenotatet fra 2009. 

 

Dansk Energis anbefaling er derfor at udelade dette argument og at 

tilsynsnotatet endvidere kommer til at lægge op til at, der skal arbej-

des hen mod videreformidling af data fra datahubben indenfor en 

time og en afspejling af dette i forskrifterne. 

 

Til notatets vurdering af metode 9 i forskrift H3: 

I punkt 277 gives en argumentation for at lade Energinet.dk kontrol-

lere hvornår netselskaber må et udarbejde estimeret afregnings-

grundlag.  

 

Det nævnes at Energinet.dk ikke har interesse i at forsinke netselsk-

abernes fakturering. Dette er korrekt, men omvendt er det netselsk-

aberne, som har det økonomiske udestående og som derfor kan 

vurdere hvornår udarbejdelse af estimeret afregningsgrundlag er 

nødvendigt. 

 

Der kan derfor bedre argumenteres for at netselskaber bør kunne 

vælge, at udarbejde estimeret afregningsgrundlag så snart 5-ar-

bejdsdagefristen er overskredet. 

 

Dok. ansvarlig: HHO  
Sekretær:   
Sagsnr.:  2007-143  
Doknr: d2016-346-2.0  
08-01-2016  
  

Bedre argumentation 

for en anden metode 

Et argument bør ude-

lades . . . 

. . . og hurtigere ud-

veksling være målet 
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Et naturligt input til dette netselskabsvalg vil være information fra 

Energinet.dk om hvornår det vanlige, men forsinkede engrosafreg-

ningsgrundlag kan ventes. 

 

Dansk Energi anbefaler på denne baggrund at tilsynsnotatet lægger 

op til ændring af metode, og ikke blot revurdering efter 1 år.  

 

Øvrige forhold, der burde være metodeanmeldt og indgå i til-

synsnotatet: 

I Dansk Energis høringsvar fra den 9. oktober 2015 vedrørende 

Energinet.dk’s metodeanmeldelse efterlyste Dansk Energi et forhold, 

der burde give anledning til metodeanmeldelse. 

 

Det drejer sig om muligheden for at elhandleren i konkrete situatio-

ner kan kommunikere direkte med netselskabet uden om datahub-

ben. 

 

Dansk Energi henviser til dette tidligere afgivne høringssvar og un-

dres over at tilsynsnotatet ikke ser ud til at forholde sig til denne på-

pegede mangel. 

 

Hvis årsagen til, at tilsynsnotatet ikke forholder sig til denne mangel 

er, at vi har foreslået en ny metode til Forskrift F, som ikke er i hø-

ring, så vil vi med dette høringssvar foreslå, at der indarbejdes en ny 

metode i Forskrift H1, der vedrører direkte kommunikation uden om 

datahubben. 

 

Dansk Energi finder det væsentligt, at der tages stilling til fra Energi-

tilsynets side, om det er rimeligt over for slutkunderne, at der kun i 

ganske få tilfælde kan ske kommunikation direkte mellem netselskab 

og elhandlere, altså i praksis pr. telefon. Hvis netselskab og elhand-

lere kun i tilfælde af afbrydelser og tekniske ændringer kan kommu-

nikere direkte og uden om datahubben, så vil elhandlerens service-

ring af slutkunderne blive forringet. Fx kan genåbninger blive forsin-

ket og i sager om tvivl om målerens visning kan netselskab og el-

handler ikke afklare forhold telefonisk, men alt skal foregå pr. skrift 

og uden kendskab til elhandlerens identitet. 

 

Dansk Energi anbefaler at tilsynsnotatet forholder sig til disse påpe-

gede mangler. 

 

 

En mangel i tilsyns-

notatet 
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12. januar 2016 
USS/SHR 

 

  
Til Sekretariatet for Energitilsynet 

 

 

Energinet.dk's kommentarer til høringssvar fra Ener-

gitilsynets høring af udkast til tilsynsnotat vedr. me-

todeanmeldelsen af Energinet.dk’s markedsforskrifter 

og vilkår 
 
 

1. Høringssvar fra DONG Energy 
 

Til metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling 

Solcellekunder og Flexafregning 

Tekst fra høringssvar: 

Aktørerne har drøftet indførslen af flexafregning for solcellekunderne, og i 

høringsversionen af D1 fra foråret havde Energinet.dk fremlagt deres forslag til 
fremtidig håndtering, og hvor forslaget i vidt omfang var baseret på, hvad 
Energinet.dk opfattede som politisk acceptabel, og hvor solcellekunderne fort-

sat var skabelonkunder på energien indtil år 2032. Det er vores opfattelse, at 
aktørerne hellere havde set en andel model, hvor solcellekunder også blev 

flexkunder, og hvor kravene i Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og 
måling af elektricitet i slutforbruget blev fulgt. 
 

Vi konstaterer desværre, at markedsforskrifterne ikke mere indeholder vilkår på 
dette område, hvilket i praksis umuliggør indførelsen af Flexafregning til 
sommer, og vi vil opfordre til, at der snarest skabes klarhed for de fremtidige 

rammer. 
 

Energinet.dk: 

Der afventes en afklaring fra politisk side vedr. håndtering af flexafregning i 

relation til nettoafregningsgruppe 6. Det er beklageligt, men indtil dette forelig-

ger, kan den endelige model for håndtering af flexafregning ikke beskrives og 

implementeres.  
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Til Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling 

Metode 10: Fremsendelse af rykkere 

Tekst fra høringssvar: 

I Energinet.dks metodeanmeldelse henvises til, at metoden er anmeldt første 
gang i 2012 og nu revideret i Markedsforskriften for Engrosmodellen, samt at 
der ikke har været høringsvar på området i februar 2014 eller i august 2014, og 

endeligt at rykkerprocessen er sket efter aftale med aktørerne. 
 
Som optakt til datahubben blev det aftalt, at Energinet.dk skulle sende rykkere, 

når tidsfrister ikke var overholdt, og det blev aftalt at en rykker for skabelon-
forbrug skulle sendes efter 35 dage, som er tidsfristen for fremsendelsen af 

skabelonforbrug. Kravet fremgår af gældende markedsforskrift afsnit 5.1.2. 
Selv om gældende Markedsforskrift har et rykker-kriterie på 35 dage, indførte 
Energinet.dk hen over sommer og efterår 2013 en rykkerproces, hvor der 

rykkes for skabelonforbrug allerede efter 21 dage. Rykkerprocessen er 
endvidere sådan indrettet, at den gentages efter 26, 27 dage osv. indtil fejlen 
er udredt, og det er alene i perioden fra 21 til 35 dage, at vi opfatter metoden 

som urimelig. 
 

Rykkerprocessen er således ikke en del af Engrosmodellen, men Energinet.dk 
har haft et behov for at indføre reglen i Markedsforskriften, således at 
regelsættet bringes i harmoni med deres administration. 

 
Rykkerprocessen med 21 dage er først medtaget i høringsversionerne af 

markedsforskrifterne i foråret 2015, hvilket er baggrunden for, at hverken Dong 
Energy eller andre har givet høringssvar på området på et tidligere tidspunkt. 
Bilateralt har vi dog adskillige gange udtrykt vores utilfreds overfor Energi-

net.dk. 
 
Vi tager ansvaret som måleansvarlig meget seriøst, og vi har processer, som 

understøtter 100 % fremskaffelse og fremsendelse af skabelonforbrug inden for 
gældende tidsfrister – og uden brug af utidig og fordyrende information fra 

datahubben. 
 
Fremadrettet og i takt med at der indføres Flexafregning, reduceres behovet for 

disse rykkere hos andre netselskaber. Vilkåret vil således primært ramme Dong 
Energy, der endnu ikke har rullet målere ud til skabelonkunder. 
 

Vi er ikke i tvivl om, at nogle netselskaber har set dette initiativ som en hjælp, 
men Dong Energy har aldrig være med til at sanktionere metoden eller set 

fordele herved, og vi har haft betydelige gener som følge heraf. Vi har derfor 
gentagne gange anmodet om, at rykkerprocessen på 21 dage blev gjort frivillig, 
hvilket er en anmodning, som vi vil gentage her, da den på ingen måde er til 

støtte i vores hverdag eller en nødvendighed for markedsfunktionaliteten. 
 

Energinet.dk: 

Energinet.dk’s begrundelse for ovenstående metode er som følger nedenfor, og 

vi anbefaler på den baggrund, at metoden fastholdes.  

Den valgte tidsfrist for fremsendelse af rykker er ændret fra 35 kalenderdage til 

21 kalenderdage. Tidsfristen er udtryk for en afbalanceret løsning mellem elle-

verandørernes behov for at kunne færdiggøre slutafregning med kunden afvejet 
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med den nødvendige procestid ved indhentning af aflæsninger via kundernes 

selvaflæsning.  

Måledata for skabelonafregnede målepunkter skal først indsendes til DataHub 

efter 35 kalenderdage, men fremrykkelsen af tidsfristen for udsendelse af ryk-

kere giver således plads til, at netvirksomheden kan nå at rykke kunderne for 

en selvaflæsning, inden man om nødvendigt må sende personale ud for at fore-

tage aflæsning inden for tidsfristen for indsendelse til DataHub.  

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at imødekomme DONG Energys 

ønske om at ændre tidsfristen fra 21 kalenderdage til 35 kalenderdage, men 

hvis branchens erfaringer viser behov for en ændring, skal det naturligvis over-

vejes i en senere version af DataHub.  

 

 

Til Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv 

Metode 1: Adgange til data 

Tekst fra høringssvar: 

Det er godt, at der åbnes op for at leverandører kan modtage data op til 3 år 
tilbage i tid i datahubben, men Dong Energy havde gerne set en langt længere 

periode, samt at data var nemmere tilgængelige i en tilbudsfase. 
 
Mange kundehenvendelser drejer sig om regningens størrelse og forbrugets 

udvikling, og hvis en leverandør kun har adgang til forbrug i de sidste 3 år eller 
stamdata i leveringsperioden, vil der være situationer, hvor leverandøren ikke 
kan yde god kundeservice. 

 
I sådanne tilfælde vil leverandøren være nødsaget til at kontakte netselskabet 

f.eks. for at modtage historiske måledata eller afklare, hvornår en 
afgiftstilknytning på elvarme er lavet, eller få oplyst, hvornår der er sket 
målerbytte o. lign, hvilket vil forsinke og fordyre kundehåndteringen. 

 
Data’ene findes i Datahubben og det ville være langt mere effektivt, hvis 

leverandører havde direkte adgang til disse data. 
 

Energinet.dk: 

Via DataHub vil elleverandøren kunne indhente beregnede årsværdier 

(summerede forbrug pr. år) 3 år tilbage + indeværende år, dvs. op til 4 år - 

også selv om elleverandøren ikke selv har været leverandør for målepunktet i 

hele perioden. 

Den generelle metodik i DataHub er, at elleverandøren alene har adgang til 

stamdata i perioden, hvor denne er leverandør på målepunktet. Derfor kan en 

ny elleverandør på et målepunkt ikke se historikken for tidligere elleverandører. 

Der er dog undtagelse ift. måledata, da dette er et krav jf. bekendtgørelse om 

energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering.  

 

Det anbefales derfor, at metoden fastholdes.  
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2. Høringssvar fra Dansk Energi 
 

Til Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling 

Metode 6 

Tekst fra høringssvar: 

I punkt 170 gives en argumentation for potentielt at lade datahubben forsinke 
dataforsendelse. Argumentet er bl.a. at data alligevel kan være forsinkede fra 

netselskabers side. 
 
Netselskaber har altid haft en procestid i datavalideringen. Dette er ikke nyt. 

Det virker dog underligt at benytte dette som argument for at lade datahubben 
forårsage yderligere forsinkelse, direkte mod hensigten i datahub-
referencenotatet fra 2009. 

 
Dansk Energis anbefaling er derfor at udelade dette argument og at tilsynsnota-

tet endvidere kommer til at lægge op til at, der skal arbejdes hen mod videre-
formidling af data fra datahubben indenfor en time og en afspejling af dette i 
forskrifterne. 

 

Energinet.dk: 

Det anbefales, at metoden fastholdes af de tidligere fremsatte årsager, herun-

der bl.a. bedst mulig udnyttelse af DataHub’s kapacitet. Energinet.dk er dog 

enig i, at der på sigt bør arbejdes på hurtigst mulig databehandling og -

fremsendelse, både ved Energinet.dk og aktørerne.  

På den baggrund har vi ikke yderligere kommentarer til høringssvaret. 

 

Baggrunden for de nuværende deadlines er nedenstående (fra Energinet.dk’s 

kommentarer 17. november 2015 til de indkomne høringssvar ved SEK’s høring 

af metodeanmeldelsen): 

 

Forudsætningerne for netvirksomhedernes indsendelse af måledata er primært 

fastsat af hensyn til at give netvirksomhederne tilstrækkelig fleksibilitet i hjem-

tagelsen af måledata. Jf. gældende forskrifter har netvirksomhederne dermed 5 

arbejdsdage til at indsende måledata for flexafregnede målepunkter for deres 

netområder. Med andre ord, kan data altså være op til 5 arbejdsdage gamle, 

inden de modtages i DataHub.  

 

Efter data er modtaget i DataHub, igangsættes behandlingen af data kl. 21 den 

pågældende dag, og vil jf. markedsforskriften senest være tilgængelige for 

markedsaktørerne næste morgen kl. 8. Baggrunden for ændringen af det oprin-

delige videresendelseskrav på 1 time er, at Energinet.dk på lige fod med net-

virksomheden har behov for, at der i markedsreglerne er en nødvendig fleksibi-

litet, som er krævet i forhold til behandlingen af den markant øgede mængde af 

måledata, der skal behandles i DataHub fremadrettet som følge af fremsendelse 

af timedata fra både skabelon-, flex- og timeafregnede kunder.  

 

Da referencenotatet ”Markedsregisteret” blev lavet i 2009, var det inden im-

plementering af DataHub, og inden at både Energinet.dk og markedsaktørerne 

havde erfaringer med datafremsendelse via DataHub. Heller ikke Engrosmodel-

lens afledte behov for væsentlig flere aggregeringer (af afgifter m.v.) var en del 
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af baggrunden for den oprindelige tidsfrist. Det er således en naturlig konse-

kvens af den stigende mængde data og kompleksitet i databeregningerne, at 

der nu er taget et valg om at udnyttet kapaciteten i DataHub mere bredt hen-

over natten. 

 

Energinet.dk har ikke et ønske om at forsinke data, og data vil således blive 

videreformidlet fra DataHub til elleverandøren hurtigst muligt – og oftest hurti-

gere end tidsfristen kl 8.00. Ligeledes er Energinet.dk enig i, at det på sigt bør 

tilstræbes at arbejde hen mod hurtigere databehandling, dog ikke kun hos 

Energinet.dk men generelt i elmarkedet.  

 

Til Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og 

afgiftsforhold 

Metode 9 

Tekst fra høringssvar: 

I punkt 277 gives en argumentation for at lade Energinet.dk kontrollere hvornår 

netselskaber må et udarbejde estimeret afregningsgrundlag. 
 

Det nævnes at Energinet.dk ikke har interesse i at forsinke netselskabernes 
fakturering. Dette er korrekt, men omvendt er det netselskaberne, som har det 
økonomiske udestående og som derfor kan vurdere hvornår udarbejdelse af 

estimeret afregningsgrundlag er nødvendigt. 
 
Der kan derfor bedre argumenteres for at netselskaber bør kunne vælge, at 

udarbejde estimeret afregningsgrundlag så snart 5-arbejdsdagefristen er over-
skredet. 

 
Et naturligt input til dette netselskabsvalg vil være information fra Energinet.dk 
om hvornår det vanlige, men forsinkede engrosafregningsgrundlag kan ventes. 

 
Dansk Energi anbefaler på denne baggrund at tilsynsnotatet lægger op til æn-

dring af metode, og ikke blot revurdering efter 1 år. 
 

Energinet.dk: 

Af tidligere fremsatte grunde gengivet nedenfor (fra Energinet.dk’s kommenta-

rer 17. november 2015 til de indkomne høringssvar ved SEK’s høring af meto-

deanmeldelsen) foreslår Energinet.dk at fastholde metoden (se særligt marke-

ringen med gult): 

 

Som det også fremgår af metodeanmeldelsen, er metoden indsat for at sikre 

konsistens i metoden og tidspunktet for afregningen af elleverandørerne, samt 

sikre at netvirksomhederne ikke unødigt iværksætter procedurer ved manglen-

de refiksering. 

 

Energinet.dk ønsker ikke at være et forsinkende led i engrosafregningen og har 

stor forståelse for det fremsatte ønske. Energinet.dk vil i en situation med 

manglende dannelse af afregningsgrundlaget også selv have et stort udstående 

hos elleverandørerne for egne tariffer. Dvs. Energinet.dk er også økonomisk 

berørt, såfremt engrosafregningsgrundlaget ikke foreligger. 
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Energinet.dk er dog af den opfattelse, at det af hensyn til gennemsigtigheden i 

markedet, og at det ift. dokumentering af afregningsgrundlaget til enhver tid 

bør tilstræbes at bruge afregningsgrundlaget fra DataHub – også selvom det 

forsinkes. Herved virker det også hensigtsmæssigt, at det er Energinet.dk, som 

udstikker retningslinjerne for nødproceduren, såfremt det mod forventning ikke 

er muligt at danne en faktura efter tidsfristens udløb. Hermed vil der være tale 

om den samme proces fra netvirksomhed til netvirksomhed, hvor elleverand-

øren præcist vil vide, hvordan faktureringen sker. 

 

Energinet.dk ønsker derfor at fastholde den nuværende formulering i forskrif-

ten. Energinet.dk har imidlertid tilbudt Dansk Energi at udarbejde en driftsvej-

ledning, som tydeligt forklarer de interne processer hos Energinet.dk ved mis-

tanke om, eller udeblivelse af, afregningsgrundlaget fra DataHub. Denne skal 

præcisere, hvad markedets aktører kan forvente af Energinet.dk, herunder eks-

tern dialog og forventninger i en situation med manglende refiksering. 

 

Øvrige forhold, der burde være metodeanmeldt 

Tekst fra høringssvar: 

I Dansk Energis høringsvar fra den 9. oktober 2015 vedrørende Energinet.dk’s 
metodeanmeldelse efterlyste Dansk Energi et forhold, der burde give anledning 
til metodeanmeldelse. 

 
Det drejer sig om muligheden for at elhandleren i konkrete situationer kan 
kommunikere direkte med netselskabet uden om datahubben. 

 
Dansk Energi henviser til dette tidligere afgivne høringssvar og undres over at 

tilsynsnotatet ikke ser ud til at forholde sig til denne påpegede mangel. 
 
Hvis årsagen til, at tilsynsnotatet ikke forholder sig til denne mangel er, at vi 

har foreslået en ny metode til Forskrift F, som ikke er i høring, så vil vi med 
dette høringssvar foreslå, at der indarbejdes en ny metode i Forskrift H1, der 

vedrører direkte kommunikation uden om datahubben. 
 
Dansk Energi finder det væsentligt, at der tages stilling til fra Energitilsynets 

side, om det er rimeligt over for slutkunderne, at der kun i ganske få tilfælde 
kan ske kommunikation direkte mellem netselskab og elhandlere, altså i praksis 
pr. telefon. Hvis netselskab og elhandlere kun i tilfælde af afbrydelser og tekni-

ske ændringer kan kommunikere direkte og uden om datahubben, så vil el-
handlerens servicering af slutkunderne blive forringet. Fx kan genåbninger blive 

forsinket og i sager om tvivl om målerens visning kan netselskab og el-handler 
ikke afklare forhold telefonisk, men alt skal foregå pr. skrift og uden kendskab 
til elhandlerens identitet. 

 
Dansk Energi anbefaler at tilsynsnotatet forholder sig til disse påpegede mang-
ler. 

 

Energinet.dk: 

Energinet.dk har ikke eksplicit beskrevet i hvilke situationer der må kommuni-

keres ”uden om” DataHub, men har med DataHub’ens EDI processer og 

webformsystemet sikret, at alle henvendelser om igangsætning af markedspro-
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cesser eller rettelser af fejl kan initieres via DataHub. Ved initiering er det i 

udgangspunktet op til den enkelte aktør selv at angive, hvorvidt evt. kontakt-

oplysninger skal være synlige over for modtageren.  

 

Energinet.dk er således af den opfattelse, at elleverandører og netvirksomheder 

jf. forskrifterne godt kan kommunikere direkte uden om DataHub, og i øvrigt 

selv har mulighed for at afgøre, hvornår dette findes nødvendigt. Dette imøde-

kommer samtidig et hensyn om et smidigt og konkurrencedygtigt elmarked,  

  

Det er angivet i beskrivelsen af processerne i Energinet.dk’s markedsforskrifter, 

at der i anvendelsen af de beskrevne markedsprocesser i forskrift H1 kan an-

vendes anden kommunikation mellem elleverandør og netvirksomhed fx pr. 

brev eller e-mail, se procesdiagrammer fx s. 21 for leverandørskift. Forudsæt-

ningen herfor er i alle tilfælde, at elleverandøren giver sig til kende for netvirk-

somheden.  

 

 

 

3. Flexafregning og timeafregning 
 
Jf. bekendtgørelsen om fjernaflæste målere (BEK nr 1358 af 03/12/2013) frem-

går det, at:  
’Netvirksomhederne indsender timemålte forbrugsdata til datahubben fra de af 

netvirksomhedernes slutbrugere, hvor der er idriftsat fjernaflæste elmålere, når 

der i forskrifter udstedt af Energinet.dk er indført en model for timeafregning af 

alle slutbrugere. 

 

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte en tidsfrist for 

Energinet.dk’s udstedelse af forskrifter, der indfører en model for timeafregning 

af alle slutbrugere.’ 

 

På baggrund heraf er flexafregning indført som timeafregningsmodel for kunder 
med et forbrug under 100.000 kWh. Flexafregning afviger fra timeafregnings-
modellen for at skabe en større fleksibilitet omkring dataindhentning og dermed 

reducere omkostninger for slutforbrugeren. 
 

Følgende definitioner fremgår af forskrifterne, bl.a. D1 og H3:  

 Flexafregning 3.1
Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100.000 

kWh, hvor netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og 

hvor disse anvendes i balanceafregningen. 

 

 Timeafregning 3.2
Timeafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug over 100.000 kWh, 

hvor netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor 

disse anvendes i balanceafregningen. 
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PUNKT 4 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 

HØRINGSNOTAT – ENERGINET.DKS AN-
MELDTE METODER I FORSKRIFT D1, H1, H2, 
H3 OG VILKÅR FOR ELL EVERANDØRER 
BETALING  OG SIKKERHEDSSTILLELSE MV. 

HØRINGSNOTAT 

1. På baggrund af Energinet.dks anmeldelse af en række metoder har sekretariatet 
udarbejdet et udkast til tilsynsnotat. Dette udkast har i perioden den 14. december 
2015 til den 8. januar 2016 været sendt i høring hos alle elleverandører, netvirk-
somheder, mæglere, Forbrugerrådet, Landbrug og Fødevarer, Dansk Energi, 
Dansk Industri, Erhvervsstyrelsen, Ankenævnet på Energiområdet, Foreningen af 
Slutbrugere, De Frie Energiselskaber, Energistyrelsen, Energinet.dk og Energi-
sammenslutningen. Udkastet til tilsynsnotatet har i samme periode været tilgænge-
ligt på Energitilsynets hjemmeside, således at andre interesserede har haft mulig-
hed for at afgive kommentarer til udkastet til tilsynsnotatet. 

2. Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget høringssvar fra Skifteenergi.dk, 
Erhvervsstyrelsen, Ankenævnet på Energiområdet, Energistyrelsen, Dansk Indu-
stri, Dansk Energi og DONG Energy Eldistribution.  

3. Skifteenergi.dk, Erhvervsstyrelsen, Ankenævnet på Energiområdet og Dansk 
Industri havde ikke bemærkninger til udkastet til tilsynsnotatet om godkendelse af 
de anmeldte metoder i Energinet.dks forskrifter. 

4. Selve Energinet.dks metodeanmeldelser har desuden været i høring på Energi-
tilsynets hjemmeside i perioden den 22. september 2015 til den 9. oktober 2015. 
Sekretariatet for Energitilsynet har i den forbindelse modtaget høringssvar fra 
Dansk Industri og Dansk Energi. Dansk Industri havde ikke bemærkninger til 
Energinet.dks metodeanmeldelse. Sekretariatets kommentarer til Dansk Energis 
bemærkninger er så vidt muligt indarbejdet i tilsynsnotatet. Høringssvarene ved-
lægges i bilag 8. 

5. Nedenfor gennemgås høringssvarene med sekretariatets bemærkninger hertil.  

INDKOMNE HØRINGSSVAR MED SEKRETARIATETS BEMÆRKNIN-
GER HERTIL 

DANSK ENERGI 
6. Dansk Energi har fremsendt høringssvar i e-mail af 8. januar 2016. Høringssva-
ret er opdelt i en række konkrete indsigelser, som vil blive behandlet nedenfor.  
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Forskrift D1 om afregningsmåling, metode 6 om fremsendelse af måledata til da-
tahubben: 
7. Metoden vedrører Energinet.dk’s procedure for fremsendelse af måledata til 
elleverandøren. I metoden beskrives, hvorledes datahubben fremsender måledata 
for timeafregnede kunder til elleverandøren senest 1 time efter, at de pågældende 
data er modtaget i datahubben. I forhold til flexafregnede målepunkter skal Ener-
ginet.dk fremsende måledata til 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 efterfølgende kalenderdag. 

8. Dansk Energi anfører, at sekretariatet i pkt. 170 i høringsversionen af notatet 
argumenterer for at lade datahubben forsinke dataforsendelser. Dansk Energi fin-
der, at dette er imod hensigten med indførelsen af datahubben, idet datahubben 
ikke skal være et forsinkende led mellem netselskab og elleverandør. Dansk Ener-
gi ønsker, at der skal arbejdes hen imod, at der skal ske videreformidling af data 
fra datahubben inden for en time, og dette skal afspejles i forskrifterne. 

9. Energinet.dk har oplyst, at Energinet.dk ikke har et ønske om at forsinke data, 
og data vil således blive videreformidlet fra datahubben til elleverandøren hurtigst 
muligt – og oftest hurtigere end tidsfristen kl 8.00. Baggrunden for ændringen af 
det oprindelige videresendelseskrav på 1 time er, at Energinet.dk på lige fod med 
netvirksomheden har behov for, at der i markedsreglerne er den nødvendig fleksi-
bilitet, som er krævet i forhold til behandlingen af den markant øgede mængde af 
måledata, der skal behandles i datahubben fremadrettet som følge af fremsendelse 
af timedata fra både skabelon-, flex- og timeafregnede kunder. 

10. Energinet.dk er enig i, at det på sigt bør tilstræbes at arbejde hen mod hurtigere 
databehandling, dog ikke kun hos Energinet.dk, men generelt i elmarkedet. 

11. Sekretariatet bemærker, at tidsfristen i metode 6 er fastsat på baggrund af en 
afvejning mellem blandt andet en effektiv udnyttelse af kapaciteten i datahubben 
over for aktørernes behov for hurtig tilgængelighed af data. Sekretariatet bemær-
ker desuden, at tidsfristen i den anmeldte metode er fastsat på en sådan måde, at 
frister i elforsyningsloven overholdes. Sekretariatet har på nuværende tidspunkt 
ikke grundlag for at tilsidesætte fristen som urimelig, da fristen afbalancerer hen-
synet til netselskabet på den ene side og elleverandørerne på den anden side, lige-
som der tages behørigt hensyn til udnyttelsen af kapaciteten i datahubben.  

12. Engrosmodellen er endnu ikke trådt i kraft, og der er således ikke indhøstet 
erfaringer med håndteringen af den øgede mængde data i datahubben. Sekretariatet 
vil cirka 1 år efter engrosmodellens ikrafttræden bede Energinet.dk om at frem-
sende en evaluering af, hvordan de fastsatte tidsfrister har fungeret i praksis. Se-
kretariatet vil på den baggrund tage stilling til, om der er behov for justering af de 
fastsatte tidsfrister. 

Forskrift H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, metode 9: 
13. Metoden beskriver de tilfælde, hvor datahubben ved en fejl ikke foretager re-
fiksering, og derfor ikke genererer et endeligt engrosafregningsgrundlag. Energi-
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net.dk skal i dette tilfælde meddele, hvornår netvirksomhederne kan vælge selv at 
estimere et afregningsgrundlag. 

14. Dansk Energi anfører, at netselskaberne bør kunne vælge at udarbejde et esti-
meret afregningsgrundlag, så snart fristen på 5 arbejdsdage er overskredet. Dansk 
Energi bemærker, at det er netselskabet, der har det økonomiske udestående, og 
netselskabet kan derfor bedst vurdere, hvornår der er behov for et estimeret afreg-
ningsgrundlag. Et naturligt input til dette valg vil være information fra Energi-
net.dk omkring, hvornår den forsinkede engrosafregning kan ventes. Dansk Energi 
ønsker på den baggrund, at der sker en ændring af metoden og ikke blot en revur-
dering efter 1 år. 

15. Energinet.dk har oplyst, at Energinet.dk ikke ønsker at være et forsinkende led 
i engrosafregningen, og virksomheden har stor forståelse for det fremsatte ønske. 
Energinet.dk vil i en situation med manglende dannelse af afregningsgrundlaget 
også selv have et stort økonomisk udstående hos elleverandørerne for egne tariffer, 
og Energinet.dk vil dermed også være økonomisk berørt, såfremt engrosafreg-
ningsgrundlaget ikke foreligger. 

16. Energinet.dk er dog af den opfattelse, at det af hensyn til gennemsigtigheden i 
markedet – herunder dokumentering af afregningsgrundlaget - til enhver tid bør 
tilstræbes at bruge afregningsgrundlaget fra datahubben, – også selvom det forsin-
kes. Energinet.dk finder derfor, at det er hensigtsmæssigt, at det er Energinet.dk, 
som udstikker retningslinjerne for nødproceduren, såfremt det mod forventning 
ikke er muligt at danne en faktura efter tidsfristens udløb. Hermed vil der være en 
ensrettet proces fra netvirksomhed til netvirksomhed, hvor elleverandøren præcist 
vil vide, hvordan faktureringen sker. 

17. Energinet.dk ønsker på den baggrund at fastholde den nuværende formulering 
i metoden. Energinet.dk har imidlertid tilbudt Dansk Energi at udarbejde en drifts-
vejledning, som tydeligt forklarer de interne processer hos Energinet.dk ved mis-
tanke om eller udeblivelse af afregningsgrundlaget fra datahubben. Denne drifts-
vejledning skal præcisere, hvad markedets aktører kan forvente af Energinet.dk i 
denne situation, herunder tage stilling til ekstern dialog og forventninger i en situa-
tion med manglende refiksering. 

18. Sekretariatet bemærker hertil, at Energinet.dk har ansvaret for driften af data-
hubben. Sekretariatet finder derfor, at Energinet.dk på den baggrund er nærmest til 
at vide, hvor lang tid, der vil gå, indtil datahubben kan levere de relevante data til 
engrosafregningen. Når Energinet.dk melder ud, hvornår netvirksomhederne kan 
anvende et estimeret afregningsgrundlag, er det med til at skabe en ensrettet pro-
cedure for alle netvirksomheder, hvilket giver gennemsigtighed for elleverandø-
rerne, da processen og tidspunktet for estimering af afregningsgrundlaget således 
bliver ens i branchen. Sekretariatet vil på den baggrund fortsat indstille denne me-
tode til godkendelse.  

19.  Energinet.dk har desuden tilbudt Dansk Energi at udarbejde en driftsvejled-
ning, som kan forklare Energinet.dks interne processer samt præcisere, hvad mar-
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kedets aktører kan forvente af Energinet.dk i denne situation. Sekretariatet forven-
ter, at udarbejdelsen af en sådan vejledning vil kunne besvare mange af Dansk 
Energis spørgsmål i denne henseende.  

20. Sekretariatet bemærker endvidere, at da der endnu ikke er indhøstet erfaringer 
med, hvordan engrosmodellen kommer til at fungere i praksis, vurderer sekretaria-
tet, at Energinet.dk 1 år efter engrosmodellens ikrafttræden på baggrund af indhø-
stede erfaringer skal vurdere, hvorvidt der er behov for at fastsætte en tidsfrist på 
dette område. 

Øvrige forhold, der burde være metodeanmeldt 
21. Dansk Energi efterlyser, at det bliver beskrevet i Energinet.dks forskrifter, i 
hvilke konkrete situationer elleverandøren har mulighed for at kommunikere di-
rekte med netselskabet uden om datahubben. Dansk Energi foreslår, at der bliver 
udarbejdet en ny metode i enten forskrift F1 om EDI-kommunikation med data-
hubben i elmarkedet eller forskrift H1 om skift af elleverandør, flytning mv. om-
kring dette. Dansk Energi har tidligere nævnt, at der særligt i forhold til genåb-
ning, klagesager og målerundersøgelser er behov for at kommunikere uden om 
datahubben. Dansk Energi finder, at det er væsentligt, at Energitilsynet tager stil-
ling til, om det er rimeligt over for slutkunderne, at der kun i ganske få tilfælde 
kan ske kommunikation direkte mellem netselskab og elleverandør, altså i praksis 
per telefon. 

22. Energinet.dk har oplyst, at Energinet.dk ikke eksplicit har beskrevet i hvilke 
situationer der må kommunikeres ”uden om” datahubben, men virksomheden har 
med datahubbens EDI-processer og webformsystemet sikret, at alle henvendelser 
om igangsætning af markedsprocesser eller rettelser af fejl kan initieres via data-
hubben.  

23. Energinet.dk er således af den opfattelse, at elleverandører og netvirksomheder 
jf. forskrifterne, godt kan kommunikere direkte uden om datahubben, og i øvrigt 
selv har mulighed for at afgøre, hvornår dette findes nødvendigt. Dette imøde-
kommer efter Energinet.dks vurdering samtidig et hensyn om et smidigt og kon-
kurrencedygtigt elmarked. Der er i forskrift H1 om leverandørskifte, flytning mv. 
beskrevet markedsprocesser, hvor der kan anvendes direkte kommunikation i form 
af brev eller e-mail. Forudsætningen for denne direkte kommunikation er imidler-
tid, at elleverandøren giver sig til kende over for netvirksomheden. 

24. Sekretariatet bemærker, at det følger af § 72 c, stk. 1, i lov om ændring af lov 
om elforsyningsloven (nr. 577/2015), at kommunikation mellem en elhandelsvirk-
somhed og netvirksomhederne og Energinet.dk om forhold, der vedrører et kon-
kret aftagenummer, sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energi-
net.dk i medfør af § 28, stk. 2, nr. 13. I særlige tilfælde, der fastlægges i Energi-
net.dk̓s forskrifter i medfør af § 28, stk. 2, nr. 13, hvor elhandelsvirksomheden har 
behov for en dialog vedrørende konkrete problemstillinger om målinger, fakture-
ring, afbrydelser el.lign., vil der kunne ske direkte kommunikation om enkelte af-
tagenumre, der involverer både en elhandelsvirksomhed og en netvirksomhed. Det 
understøttes af lovbemærkningerne til § 72 c, stk. 1 (lov nr. 577/2015), hvoraf det 
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fremgår, at bestemmelsen ikke hindrer, at der vil kunne ske direkte kommunikati-
on, der involverer både elhandelsvirksomhed og netvirksomhed, om enkelte afta-
genumre, hvis det f.eks. skønnes nødvendigt for at afklare konkrete problemstillin-
ger om målinger, fakturering, afbrydelser, genåbning m.v. Regler herom fastlæg-
ges i Energinet.dk’s forskrifter for kommunikation i datahubben. 

25. Sekretariatet bemærker, at det således er udgangspunktet, at al kommunikation 
mellem elleverandøren og netselskabet skal ske via datahubben. Bestemmelsen i § 
72 c, stk. 1 åbner imidlertid mulighed for, at der kan ske direkte kommunikation 
mellem elleverandøren og netselskabet i nogle specifikke situationer, som er angi-
vet i Energinet.dks forskrifter. Energinet.dk har flere steder i virksomhedens for-
skrifter taget stilling til, hvornår der må kommunikeres direkte mellem parterne 
via e-mail eller brev, f.eks. i forbindelse med leverandørskifte i kapitel 4 i forskrift 
H1. Sekretariatet finder ikke, at Energinet.dk skal specificere, hvilken type af di-
rekte kommunikation, som parterne skal anvende i de givne situationer. Markedets 
parter er efter sekretariatets vurdering ikke afskåret fra at kommunikere via telefon 
i de tilfælde, hvor Energinet.dk har angivet, at der kan ske direkte kommunikation 
mellem parterne.  

26. Sekretariatet finder desuden, at Dansk Energi og Energinet.dk bør gå i dialog 
omkring fortolkningen af denne bestemmelse i elforsyningsloven og tilhørende 
bekendtgørelser, eventuelt under inddragelse af Energistyrelsen, for at få afklaret 
dette spørgsmål. 

27. Sekretariatet bemærker afslutningsvis, at sekretariatet ikke finder, at det for-
hold, at Energinet.dk eventuelt mangler at udarbejde én metode – eller dele af en 
metode – kan begrunde, at andre metoder ikke kan godkendes.  

ENERGISTYRELSEN 
28. Energistyrelsen har den 7. januar 2016 fremsendt høringssvar pr. e-mail. Hø-
ringssvaret indeholder en konkret indsigelse, som vil blive behandlet nedenfor.  

29. Metode 1 i forskrift H2 om skabelonafregning mv. angiver den obligatoriske 
grænse for henholdsvis timeafregning og flexafregning. Alle målepunkter skal 
som udgangspunktet flex- eller timeafregnes, når der er opstillet og installeret en 
fjernaflæst måler, der kan måle forbruget på timebasis. Metoden giver desuden 
netvirksomhedens mulighed for i særlige tilfælde at gøre undtagelser fra den an-
givne grænse, således at flexafregning kan benyttes i tilfælde, hvor årsforbruget 
ellers kvalificerer til timeafregning. 

30. Energistyrelsen bemærker, at sekretariatet mangler at henvise til bekendtgørel-
se om fjernaflæste målere (nr. 1358/2013) i forhold til hvilke forbrugskategorier, 
der skal timemåles. Det fremgår af § 8 i denne bekendtgørelse, at en forbruger skal 
timemåles, når der er installeret en fjernaflæst måler, og Energinet.dk har forskrif-
terne på plads herom, uanset forbrugerens årsforbrug. Sekretariatet har i hørings-
versionen af tilsynsnotatet alene henvist til elforsyningsloven, hvoraf det fremgår, 
at det alene er forbrugere med et årsforbrug større end 100.000 kWh, der skal 
timemåles. 
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31. Sekretariatet bemærker, at bekendtgørelsen omkring fjernaflæste målere an-
vender begrebet timemåling, som et overordnet begreb. Energinet.dk foretager 
reelt timemåling af alle målepunkter, der har en fjernaflæst måler, men Energi-
net.dk anvender to forskellige afregningsmodeller. Forskellen mellem de to afreg-
ningsformer (flex- og timeafregning) er, at der er forskellige krav til, inden for 
hvilke tidsfrister netselskabet skal indsende oplysninger omkring forbruget til da-
tahubben. Ved timeafregnet målepunkter skal måledata indsendes hurtigere til 
datahubben, end det er tilfældet for flexafregnede målepunkter. Dette medfører, at 
omkostningerne (abonnementet), som er forbundet med flexafregning, er mindre 
for kunden, hvilket i sidste ende er til gavn for konkurrencen på elmarkedet.  

32. Sekretariatet har på baggrund af Energistyrelsens bemærkninger foretaget præ-
ciseringer i tilsynsnotatet, således at det fremgår klart, at Energinet.dk foretager 
timemåling af alle målepunkter, men at Energinet.dk benytter to forskellige afreg-
ningsmodeller, alt efter forbruget på målepunktet. 

DONG ENERGY ELDISTRIBUTION A/S 
33. DONG Energy Eldistribution A/S (herefter DEE) har fremsendt høringssvar i 
e-mail af den 8. januar 2016. Høringssvaret er opdelt i en række konkrete indsigel-
ser, som vil blive behandlet nedenfor. 

Solcellekunder og flexafregning 
34. DEE oplyser, at aktørerne har drøftet indførelsen af flexafregning for solcelle-
kunder, og at Energinet.dk tidligere har fremlagt sit forslag til håndtering af denne 
kundegruppe. DEE kan nu konstatere, at Energinet.dks markedsforskrifter ikke 
længere indeholder vilkår, som skal regulere dette område. Dette medfører i prak-
sis, at det er umuligt at indføre flexafregning til sommer. DEE opfodrer til, at der 
skabes klarhed omkring indførelsen af flexafregning for denne kundegruppe sna-
rest muligt. 

35. Energinet.dk har oplyst, at der afventes en afklaring fra politisk side vedrøren-
de håndteringen af flexafregning i relation til sollecellekunder (nettoafregnings-
gruppe 6). Indtil denne afklaring foreligger, kan den endelige model for håndtering 
af flexafregning desværre ikke beskrives og implementeres. 

36. Sekretariatet forventer, at der i forbindelse med den politiske afklaring vil bli-
ve taget hånd om den problemstilling, som DEE har rejst i dette høringssvar. Se-
kretariatet har ikke yderligere kommentarer hertil. 

Forskrift D1 om afregningsmåling, metode 10 vedr. fremsendelse af rykkere 
37. Metoden beskriver, at netvirksomheden modtager en rykker, hvis denne ikke 
har fremsendt måledata for skabelonafregnede målepunkter til datahubben senest 
21 kalenderdage efter tidsfristen for indsendelse af data. Fristen for indsendelse af 
måledata er fortsat 35 kalenderdage, men Energinet.dk starter rykkerforløbet alle-
rede efter 21 kalenderdage. 

38. DEE har anført, at der i Energinet.dks forskrifter er en frist på 35 dage for 
fremsendelse af skabelonforbrug til datahubben. Hvis denne frist ikke bliver over-
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holdt, modtager netselskabet en rykker for dette via datahubben. Energinet.dk har 
imidlertid ændret rykkerproceduren, således at netselskabet allerede efter 21 dage 
rykkes for indsendelse af skabelonforbrug til datahubben. Rykkerproceduren er 
således indrettet, at den gentages efter den 22., 23. dag osv., indtil fejlen er udredt. 
Det er alene i perioden fra den 21. til den 35. dag, at DEE opfatter metoden som 
urimelig.  

39. I takt med at der indføres flexafregning, reduceres behovet for disse rykkere 
hos andre netselskaber. DEE har endnu ikke rullet fjernkontrollerede målere ud til 
skabelonkunder, og DEE ser derfor denne rykkerprocedure som en betydelig be-
lastning. DEE anmoder derfor om, at rykkerproceduren på 21 dage bliver gjort 
frivillig, da ordningen ikke er en nødvendighed for markedsfunktionaliteten, lige-
som ordningen ikke støtter DEEs hverdag. 

40. Energinet.dk har hertil oplyst, at måledata for skabelonafregnede målepunkter 
først skal indsendes til datahubben efter 35 kalenderdage, men fremrykkelsen af 
tidsfristen for udsendelse af rykkere giver således plads til, at netvirksomheden 
kan nå at rykke kunderne for en selvaflæsning, inden netvirksomheden om nød-
vendigt må sende personale ud for at foretage aflæsning inden for tidsfristen for 
indsendelse til datahubben.  

41. Energinet.dk har oplyst, at det ikke teknisk kan lade sig gøre at rykke for svar 
for eksempel på den 21. dag, den 28. dag og den 35. dag. Rykkerne skal på grund 
af den tekniske indretning af systemet sendes kontinuerligt. Energinet.dk har des-
uden oplyst, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at imødekomme DEEs 
ønske om at ændre tidsfristen fra 21 kalenderdage til 35 kalenderdage, men hvis 
branchens erfaringer viser behov for en ændring, vil Energinet.dk overveje dette i 
en senere version af datahubben.  

42. Sekretariatet finder ikke, at det er hensigtsmæssigt, at netselskabet dagligt 
bliver rykket for indsendelse af måledata i perioden fra den 21. til den 35. kalen-
derdag. Det er imidlertid ikke teknisk muligt at indrette rykkerproceduren på en 
anden måde, således at der eksempelvis sendes rykkere den 21., 28. og 35. kalen-
derdag, da datahubben alene kan sende kontinuerlige rykkere.  

43. Sekretariatet vurderer imidlertid, at metoden ikke er urimelig, idet metoden er 
tænkt som en hjælp til netselskaberne og i øvrigt er indført på baggrund af et gene-
relt ønske i branchen. Metoden vil blive mindre aktuel i takt med, at netselskaber-
ne installerer fjernaflæste målere. Metoden kan dog medføre en administrativ byr-
de for det enkelte netselskab, hvis netselskabet modtager mange rykkermeddelel-
ser. Sekretariatet vurderer imidlertid, at det drejer sig om en begrænset periode på 
grund af indførelsen af fjernaflæste målere, og at det ikke er teknisk muligt at æn-
dre rykkerproceduren, således at der ikke bliver sendt en rykker hver dag i perio-
den fra den 21. til 35. kalender for indsendelse af måledata. Energinet.dk har end-
videre ikke aktuelt mulighed for at gøre rykkerproceduren frivillig i perioden den 
21. – 35. kalenderdage for at mindske den administrative byrde for det enkelte 
netselskab. Energinet.dk vil imidlertid, når der er indhøstet erfaringen fra, hvordan 
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dette har fungeret i praksis, overveje, om der er grundlag for at ændre denne meto-
de. Sekretariatet vil på den baggrund fortsat indstille metoden til godkendelse.   

Forskrift H1 om leverandørskift, flytning mv, metode 1 omkring adgang til data: 
44. Metoden beskriver, at elleverandørens adgang til historiske timedata udvides 
fra 1 år til 3 år for egne skabelon, flex- og timeafregnede målepunkter. Herudover 
kan elleverandørerne indhente seneste 3 årssummer samt summen for det indevæ-
rende år på et målepunkt.  

45. DEE finder, at det er positivt, at elleverandøren kan få adgang til kundens data 
op til 3 år tilbage i tiden, men DEE havde gerne set, at data var tilgængelig for 
elleverandøren længere tilbage i tid. Derudover havde DEE gerne set, at data var 
nemmere tilgængelige i en tilbudsfase. Data findes i datahubben, og elleverand-
øren vil kunne yde en bedre service over for kunden, hvis elleverandøren havde 
adgang til historiske data over en længere årrække. 

46. Energinet.dk bemærker hertil, at elleverandøren via datahubben vil kunne ind-
hente beregnede årsværdier (summerede forbrug pr. år) 3 år tilbage + indeværende 
år, dvs. op til 4 år - også selv om elleverandøren ikke selv har været leverandør for 
målepunktet i hele perioden. Den generelle metodik i datahubben er, at elleve-
randøren alene har adgang til stamdata i perioden, hvor denne er leverandør på 
målepunktet. Derfor kan en ny elleverandør på et målepunkt ikke se historikken 
for tidligere elleverandører. Der er dog en undtagelse i forhold til måledata, da det 
er et krav, at forbrugeren får en sammenligning mellem det aktuelle årsforbrug og 
de seneste tre års forbrug jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1670 af 16. december 
2015 om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og faktu-
rering. Det fremgår heraf, at energivirksomheder skal sikre, at de forbrugere, som 
virksomheden har et kundeforhold til, årligt får information om udviklingen i de-
res forbrug af energi fra energivirksomheden. Informationen skal indeholde: 1) 
oplysning om det seneste års energiforbrug, 2) sammenligning med de tre foregå-
ende års energiforbrug og 3) sammenligning med energiforbruget i tilsvarende 
forbrugerkategorier, i det omfang der foreligger et relevant sammenlignings-
grundlag. Sammenligningen skal ske ved indplacering af forbrugeren på en relativ 
skala for forbrug, der viser bedste praksis.   

47. Sekretariatet bemærker, at der med den anmeldte metode sker en udvidelse af 
den periode, hvor elleverandøren kan få adgang til historiske data fra 1 år til 3 år. 
Baggrunden for udvidelsen sker på baggrund af § 3, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse 
om energivirksomheders oplysning til forbrugere mv., hvorefter en energivirk-
somhed skal sammenligne årets energiforbrug med de tre forudgående år. For at 
elleverandørerne kan opfylde denne bestemmelse, er det nødvendigt, at elleve-
randøren har adgang til de seneste tre års summerede forbrug.  

48. Sekretariatet finder ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at udvide ad-
gangen til historiske data yderligere, idet den anmeldte metode allerede giver en 
forbedring i adgangen til måledata. Den udvidede adgang til måledata er i øvrigt i 
overensstemmelse med lovgivningen på området. Den anmeldte metode vil såle-
des fortsat blive indstillet til godkendelse af Energitilsynet.  
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