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Til Høringsparterne 

 

 

Høringsnotat vedr. reviderede markedsforskrifter som 

følge af indførelsen af engrosmodellen 
 
Et udkast til markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2, H3 og I blev den 13. novem-
ber 2013 sendt i høring hos de i bilag 1 nævnte aktører. Markedsforskrifterne 
har desuden været offentliggjort på Energinet.dk’s hjemmeside, ligesom der er 
blevet informeret om høringen via Datahub-nyhedsbrevet og engrosmodel-
nyhedsbrevet. 
 
Høringsfristen udløb den 11. december 2013. Energinet.dk har modtaget 11 
høringssvar fra følgende aktører: 
 

• Dansk Energi 
• Datatilsynet 
• DONG Energy 
• Energi Fyn 
• Energi Danmark 
• EnergiMidt 
• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
• Neas Energy A/S 
• NRGi 
• OK 
• Vestforsyning A/S 

 
Herudover har SKAT meddelt, at de ikke på nuværende tidspunkt afgiver be-
mærkninger til markedsforskrifterne, da der ikke er sket ændringer i afgiftslov-
givningen. 
 
Høringsnotatet gengiver aktørernes høringssvar i deres fulde ordlyd, og hørings-
svarene er inddelt efter markedsforskrift med en henvisning til afsnit og sidetal. 
 
Energinet.dk’s svar på høringssvarene fremgår i kursiv, herunder med oplysning 
om hvorvidt høringssvarene har givet anledning til ændringer i de foreslåede 
markedsregler.  
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1. Generelle kommentarer til markedsforskrifterne 
 
Manglende afklaringer i lovgivning, markedsforskrifter mm. 

Udskydelse og ændret projektomfang 

DONG Energy skriver, at markedsforskrifterne er som nævnt i høringsbrevet blevet til i samar-
bejde med branchen, men det sidste halve års tid har involveringen af branchen være begræn-
set, og selv om vi løbende har givet mange kommentarer og input, er flere væsentlige af disse 
ikke medtaget, hvorfor nogle områder i forskrifterne i høring desværre endnu ikke er behandlet 
til bunds.  
 
Herudover tager markedsforskrifterne, som også nævnt i høringsbrevet, ikke højde for væsentli-
ge lovmæssige ændringer, som enten foreligger eller er umiddelbart forestående. Som væsentli-
ge afklaringer kan fremhæves: 
 
- det fremtidige regime for forsyningspligt (eller leveringspligt) 
- lovkrav om tvungen timeaflæsning, jf. ny bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere  
- håndtering af nettoafregning 
- samt en række tilpasninger af lovgivning og bekendtgørelser i forhold til engroslovens ændrede 
rammebetinger, fx Forbrugerbeskyttelses-bekendtgørelse, Faktureringsbekendtgørelse etc. 
 
Disse manglende afklaringer i forhold til forskrifterne i gældende version vil efterlade aktørerne 
med store uløste problemstillinger, hvor kunderne risikerer afregning på forkerte grundlag samt i 
uoverensstemmelse med netvirksomhedernes godkendte metoder. Forhold, som vil nødvendig-
gøre en række manuelle processer hos aktørerne til problem for branche, marked og kunder. I 
det lys synes en implementering allerede pr. 1. oktober 2014 umulig. 
 
DONG Energy håber således, at der kan skabes enighed om en udskydelse af implementerings-
tidspunktet for engrosmodellen. Vi forventer i det lys, at branchen igen kan samles umiddelbart 
efter nytår for at gennemarbejde forskrifterne i forhold til de manglende præciseringer. Dong 
Energy deltager naturligvis gerne aktivt i dette videre arbejde. 
 
Dansk Energi takker for muligheden for at komme med kommentarer til markedsforskrift H1, 
fremsendt i offentlig høring den 13. november 2013.  
 
Udarbejdelsen af markedsforskrifterne, som her gives høringssvar på, har været et omfattende 
arbejde og branchen har været involveret. Fra Dansk Energis side skal der derfor kvitteres for 
den store indsats både fra Energinet.dks side og fra de deltagende elselskabers side. 
Det skal også pointeres, at der opleves en stor lydhørhed fra Energinet.dk i det daglige samar-
bejde. Imidlertid gør en meget presset tidsplan for engrosmodellen, at arbejdet på flere punkter 
endnu ikke har kunnet færdiggøres. 
 
Det drejer sig om: 

- Nettoafregning: Vedr. håndteringen af nettoafregnede kunder henvises i forskrift D1 til 
”Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter” (bilag til forskrift E). Der er dog et 
generelt behov for opdatering af dette bilag. Både for nærværende men også i forhold til 
Engrosmodellen. 

- Afskaffelse af forsyningspligt: Endvidere er en afskaffet/ændret forsyningspligtregulering 
i udsigt. Denne ændring er ikke implementeret i høringsforskrifterne, da lov-givningen 
endnu ikke er på plads. Så også på dette område kommer der justeringer. 

- Kundestamdata: Endelig gælder det generelt om kunde stamdata, at elkunder defineres 
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og registreres forskelligt. I nogle tilfælde er kunden et koncernhovedsæde eller en kom-
mune eller lignende, som ikke har adresse i nærheden af relevant målepunkt. Andre 
gange er kunden den lokale filial eller institution. De forskellige anvendelser stiller for-
skellige krav til håndtering. Leverandørskift accepteres eksempelvis kun, hvis der angi-
ves det CVR/CPR nummer, som foreligger i DataHub. En arbejdsgruppe i Dansk Energi 
regi arbejder i øjeblikket på at afdække, hvordan elkunden i engrosmodellen bør oprettes 
og registreres i DataHub. Dette kan resultere i ønsker til forskrift H1 og I, som først se-
nere vil kunne meddeles. 

- Visse arbejdsdelinger mellem netselskaber og elleverandører: Endelig kan det nævnes, 
at Dansk Energi arbejder med udformnin-gen af en standardkontrakt mellem netselsk-
aber og elleverandører. Heri vil det fastlægges i hvilket omfang og på hvilke områder 
kunden vil blive serviceret af henholdsvis netselskabet og elleverandøren. Også dette ar-
bejde vil kunne resultere i input til markedsforskrifterne. 
 

I lyset af ovenstående er det forhåbningen, at det her afgivne høringssvar på et senere tidspunkt 
vil kunne betragtes som en ”midtvejshøring”, og at der da vil blive en høring af et sæt forskrif-
ter, hvor ovennævnte emner er dækket. I det følgende er der kommentarer rettet til forskrifter-
ne D1, H1, H2, H3 og I, mens der ikke er fundet anledning til sådanne for forskrift F1. 
 

Energinet.dk svar 

Energibranchen henvendte sig til ministeren i september 2013 og udtrykte bekymring for, om 
der kunne sikres en succesfuld og solid implementering af såvel engrosmodel som ændret forsy-
ningspligtregulering til oktober 2014. Ministeren bad på den baggrund direktørerne i Dansk 
Energi, Energinet.dk og Energistyrelsen om i fællesskab at analysere situationen nærmere og 
komme med anbefalinger til, hvordan indførelse af engrosmodel og en eventuel ændret forsy-
ningspligtregulering kunne sikres bedst muligt. Dansk Energi har endvidere fremsat ønsker til 
forbedringer i den nuværende DataHub, som vil afhjælpe uhensigtsmæssigheder samt optimere 
arbejdsgange. 
 
På baggrund af en samlet anbefaling fra Energistyrelsen, Dansk Energi og Energinet.dk beslutte-
de den daværende Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard at imødekomme be-
kymringerne og ændre elforsyningsloven, der fastsætter datoen for engrosmodellens indførelse 
til 1. oktober 2015. 
 
Derudover har Elreguleringsudvalget i maj 2013 anbefalet en ændring af forsyningspligten. I 
udvalgets forslag anbefales, at den nye forsyningspligt træder i kraft samtidig med engrosmodel-
len.  
 
De to ændringer (ny idriftsættelsesdato og revideret forsyningspligt) er blevet fastlagt i et nyt 
udkast til forslag til lov om ændring af elforsyning, som Energistyrelsen sendte i høring den 10. 
februar 2014.  
 
Udskydelsen muliggør en udvidelse af DataHub-projektets samlede omfang, og som følge heraf 
vil der være behov for yderligere inddragelse af branchen. Ikke mindst i forhold til ændring i 
forsyningspligt, men også i forhold til at i mødekomme høringskommentarer fra branchen, her-
under vedrørende målerhåndtering og flexafregning. Dette gælder både i drøftelserne af meto-
derne for ændringerne (forskrifterne) samt i drøftelserne af de tekniske og systemmæssige løs-
ninger (BRS’erne).  
 
For hvad angår ændringen af forsyningspligten fastsætter lovforslaget langt de fleste regler, og 
ændringerne vil alene vedrøre markedsforskrift H1 og I. Energinet.dk vil udarbejde et oplæg 
med en opdatering af metoderne i de pågældende markedsforskrifter og drøfte dette med den 
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Markedsforskrifternes kapitel 2  
 

2.3 Sanktioner 

Elforsyningslovens § 31, stk. 3 (2. afsnit, side 11) 

Dansk Energi anfører, at der i andet afsnit under sanktioner beskrives Energinet.dks mulighed 
for at træffe afgørelse om udelukkelse af en aktør fra adgang til anvendelse af DataHub. Afsnit-
tet er både rettet mod netselskaber og elleverandører. Dansk Energi finder det problematisk, at 
Energinet.dk lægger op til at anvende elforsyningslovens § 31, stk. 3 overfor netselskaber. Lov-
bestemmelsen er ved udarbejdelsen tænkt anvendt overfor elleverandører, hvor der ikke er an-
dre redskaber. Netselskaber derimod er reguleret af bevillinger og Energistyrelsen og Energitil-
synet, der fører kontrol med selskabernes overholdelse af reglerne. Der er opsat et detaljeret 
regelsæt omkring påbud, bøder og en tæt regulering af muligheden for fratagelse af bevillingen i 
elforsyningslovens § 54. Det er derfor problematisk, at Energinet.dk lægger op til at kunne 
springe over alle disse retssikkerhedsforskrifter og fratage et netselskab adgang til DataHub og 
dermed reelt udelukke netselskabet fra markedet. Dansk Energi mener, at bestemmelserne i 
elforsyningslovens § 31, stk. 3 og 5, af myndighederne er tænkt anvendt alene overfor elleve-
randører, og at det aldrig har været hensigten, at Energinet.dk som forvalter af DataHub skal 
kunne træffe afgørelser, som forhindrer netselskaberne ikke at løfte deres bevillingspligtige op-
gaver. Misligholder et netselskab må tilsyn og sanktioner gå via Energitilsynet og Energistyrel-
sen. Dansk Energi mener derfor, at afsnittet bør omskrives, så netselskaber ikke er omfattet. 
Dette afsnit er i øvrigt med i alle forskrifter som afsnit 2.3, og kommentaren skal derfor ses som 
generel for alle forskrifterne. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anfører, at det er af betydning for konkurrencen på 
detailmarkedet for el, at netselskaberne ligebehandler koncernforbundne el-handelsselskaber og 
uafhængige el-handelsselskaber. Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen ser i den forbindelse frem 
til at modtage en beskrivelse af processen for sanktionering i forhold til de regler, der er opstillet 
i markedsforskrifterne. 
Energinet.dk svar 
Det skal indledningsvist nævnes, at der i høringsversionen ikke er foretaget en ændring af pro-
cessen for sanktionering i forhold til de nuværende og gældende regler.  

tidligere ”H1/I engrosmodelarbejdsgruppe” medio marts 2014. Her vil fokus være på de princi-
pielle markedsrelaterede emner vedr. ændringen af forsyningspligten. Endvidere vil Energinet.dk 
i samarbejde med den nedsatte BRS-arbejdsgruppe foretage de tekniske og systemmæssige 
tilpasninger. 
 
I forhold til målerhåndtering og flexafregning ønsker Energinet.dk tilsvarende, at drøfte både de 
systemmæssige/tekniske løsninger (BRS’erne) og de forskriftsrelaterede ændringer med bran-
chen i de relevante fora. Konkret vedr. de forskriftsrelaterede ændringer forventer Energinet.dk 
at fremsende et oplæg vedr. metoderne i markedsforskrifterne til det branchenedsatte Ekspert-
panel primo marts 2014. Tilsvarende vil drøftelsen af de systemmæssige og tekniske løsninger 
blive fastlagt i BRS-arbejdsgruppen.  
 
For at sikre den samlede plan skal eventuelle anbefalinger vedr. metoderne i markedsforskrifter-
ne være drøftet med branchen og færdiggjort senest den 20. marts 2014. Der gennemføres en 
høring af ændringerne i markedsforskrifterne med høringsfrist den 1. juni 2014.  
 
De yderligere punkter, der beskrives i ovenstående høringssvar, herunder begrænsningen i ad-
gangen til historiske timedata, vil blive beskrevet i indeværende høringsnotat under de markeds-
forskrifter, emnet vedrører. 
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Energinet.dk er enig med Dansk Energi i, at en afregistrering er en meget alvorlig sanktion for 
en netvirksomhed. Som det fremgår af den processuelle tilgang i kapitlet ”Oversigter over for-
pligtelser og sanktioner” i de nuværende markedsforskrifter, vil en tilsidesættelse af en netvirk-
somheds forpligtelser, som følger af elforsyningslovens § 31 stk. 2, medføre, at tilsidesættelsen 
indberettes til Energistyrelsen til videre foranstaltninger, herunder bedømmelse af de eventuelle 
bevillingsmæssige konsekvenser ifølge elforsyningslovens § 54.  
 
Denne beskrivelse var imidlertid udtaget af høringsversionen, da oversigten1 vil blive udarbej-
det, når indholdet i markedsforskriften ligger mere fast. Energinet.dk medgiver dog, at det kan 
give anledning til misforståelser, når kapitel 2.3 ikke læses i sammenhæng med den processuelle 
beskrivelse i kapitlet ”Oversigter over forpligtelser og sanktioner”. På denne baggrund – og ne-
denstående afsnit vedr. lovforslaget - vil Energinet.dk præcisere kapitel 2.3. 
 
Energinet.dk kan konstatere, at Energistyrelsen den 10. februar 2014 sendte udkast til forslag til 
lov om ændring af elforsyning i høring. I lovforslaget foreslås følgende bestemmelse indført til § 
31, stk. 3 som 2. og 3. pkt.: 

 
”Dette gælder dog ikke ved en netvirksomheds grove eller gentagende tilsidesættelse af 
vilkår som nævnt i stk. 2, der berører virksomhedens bevillingspligtige aktivitet. I disse 
tilfælde skal Energinet.dk orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet, 
således at ministeren kan tage de fornødne skridt i henhold til § 54, stk. 1, nr. 2, eller 
stk. 4.” 
 

Bestemmelsen afspejler netop den processuelle tilgang, der er anført i markedsforskrifterne. Jf. 
lovbemærkningerne til bestemmelsen skal der være tale om vilkår fastsat efter § 31, stk. 2 i lov 
om elforsyning. Samtidig skal der være tale om vilkår, som alene netvirksomheden kan efter-
komme i kraft af virksomhedens bevilling, eksempelvis vilkår fastsat i Energinet.dk’s forskrift for 
leverandørskift m.v. 
 

 
Datasikkerhed 
 
Beskyttelse af data 

Datatilsynet skriver, at de går ud fra, at elleverandørens indsamling af kundeoplysninger skal 
ske under iagttagelse af persondatalovens regler om behandlingssikkerhed. 
 
I den forbindelse skal Datatilsynet påpege, at det følger af persondatalovens § 41, stk.3, at den 
dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 
mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de 
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Til-
svarende gælder for databehandlere. 
 
Herudover følger det af sikkerhedsbekendtgørelsens § 14 (Bkg. nr. 528 af 15. juni 2000), at der 
kun må etableres eksterne kommunikationsforbindelser, såfremt der træffes særlige foranstalt-
ninger for at sikre, at uvedkommende ikke kan få adgang til personoplysningerne. 
 
Dette uddybes i sikkerhedsvejledningen (Vejl. nr. 37 af 2. april 2001), hvoraf bl.a. følger, at hvis 
der er tale om transmission af fortrolige oplysninger, herunder personnumre, skal der som mi-
nimum foretages kryptering. Hvis oplysningerne er af følsom karakter (omfattet af persondatalo-
 

1 Oversigt over de bestemmelser i forskrifterne, der er sanktioneret. 
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vens § 7 stk. 1, og § 8. stk. 1) skal der anvendes en stærk kryptering, baseret på en anerkendt 
algoritme. 
  

Datatilsynet skriver, at de i øvrigt lægger til grund, at den behandling af personoplysninger, 
der finder sted i medfør af markedsforskrifterne, vil ske inden for rammerne af persondataloven.   
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk skal som administrator af DataHub og dataansvarlig for data i DataHub overholde 
gældende lovgivning. Energinet.dk er, i overensstemmelse med Datatilsynets høringssvar, op-
mærksom på overholdelse af persondataloven, sikkerhedsbekendtgørelsen og sikkerhedsvejled-
ningen. Endvidere vil Energinet.dk fortsat sikre, at inddrage Datatilsynet i det omfang der måtte 
blive udarbejdet nye metoder i markedsforskrifterne, der kan have betydning for beskyttelse af 
privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger. I denne forbindelse skal det næv-
nes, at CPR-numre udelukkende indsendes til DataHub og således aldrig videreformidles fra Da-
taHub igen. Indsendelsen sker via B2B-beskeder, og udover kryptering af selve forsendelsen er 
der to yderligere sikkerhedskrav: 
 

Indsendelse af data skal ske fra en aktør med en af Energinet.dk kendt IP-adresse. 
Indsendelse af data kan alene ske af personer, der er godkendt og oprettet som brugere af sy-
stemet via login med brugernavn og password. 
 

Energinet.dk er alene dataansvarlig for data, der er indsendt og modtaget af DataHub, mens 
aktørerne er ansvarlige for rigtigheden af de indsendte stam- og måledata. Elleverandører skal 
som dataansvarlige til enhver tid respektere gældende lovgivning, herunder lov om behandling 
af personoplysninger og anvendelse af data i markedsmæssig henseende, hvortil der henvises. 
Det er ikke hensigten, at markedsforskrifterne skal gengive lovgivningen, og markedsforskrifter-
ne behandler derfor ikke dette emne. På baggrund af Datatilsynets kommentar vil Energinet.dk 
imidlertid tilføje følgende afsnit i markedsforskrifternes kapitel 2 ”Formål, anvendelsesområde, 
forvaltningsmæssige bestemmelser.” Afsnittet indgår allerede i aktøraftalerne: 
 
Krav til behandling af oplysninger 

Aktøren indestår for, at aktørens indhentelse og brug af oplysninger samt kommunikation 
i DataHub, sker i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder særligt lov om 
behandling af personoplysninger. Aktøren er således særligt forpligtet til at sikre sig nød-
vendigt samtykke, hvis aktøren ønsker at behandle oplysninger, som er henførbare til en 
fysisk person. 
 
Aktøren indestår for, at have truffet de nødvendige og tilstrækkelige tekniske (herunder 
IT) og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om kunder hænde-
ligt eller ulovligt fortabes, forringes eller kommer uvedkommende til kendskab.” 

 
Derudover har Alexandra Instituttet i efteråret 2012 på foranledning af Energinet.dk gen-
nemført en analyse af DataHub’s sikkerhedsarkitektur. Det er Alexandra Instituttets vurde-
ring, at de eksisterende sikkerhedsmekanismer i Datahub danner et godt fundament for at 
beskytte de data, der håndteres af Datahub, men giver ligeledes anbefalinger til, hvorledes 
sikkerheden omkring DataHub kan styrkes yderligere. Energinet.dk har derfor opstartet og 
fastsat et scope for gennemførelse af et IT-sikkerhedsprojekt med formålet at føre anbefalin-
gerne ud i praksis under hensyn til et effektivt marked. Tiltag som følge af det fastsatte sco-
pe vil blive implementeret løbende frem mod 1. oktober 2015.  
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Tidsfrister 
 
Tidsfrister 

Energi Danmark skriver, at helt generelt er frister i forskrifterne ofte uklart formuleret. Om det 
er fra eller fra og med f.eks. Det ville hjælpe med eksempler. Der henvises til bilag 1, der er 
medsendt, og som er fra de norske forskrifter. I forskrifterne er produktion og forbrug ofte be-
handlet under ét, men det ville afklare begreberne med en mere klar adskillelse.   
 
Energinet.dk svar 
For både forbrug og produktion er tidsfrister angivet ”fra og med” og ”indtil”. 
 

Idet der indgår adskillige tidsfrister i forskrifterne, er det af stor betydning, at de er formuleret 
klart - særligt da reglerne efterfølgende skal omsættes til kravspecifikation til et it-system, der 
skal understøtte markedsmodellen, og det er således en smule uklart, hvilke tidsfrister der hen-
vises til. 
 
Energinet.dk og arbejdsgrupperne har i bearbejdningen af forskrifterne haft stor fokus på at sik-
re, at tidsfristerne er tilstrækkelig klart angivet, ligesom der i markedsforskrift F1 ”EDI-
kommunikation med DataHub i elmarkedet” er et afsnit, der vedrører ”Tidsfrister og tidsangivel-
ser”, hvor der netop er angivet fire eksempler på anvendelsen af tidsfrister. Desuden er der i 
markedsforskrift D1 ”Afregningsmåling” bilag 3 en nærmere definition af arbejdsdage. 
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2. Terminologi og definitioner 
 
1. Terminologi og definitioner 

Generelt vedr. definitionslisterne 
DONG Energy skriver, at det bør sikres, at definitioner af samme begreber er ens på tværs af 
alle forskrifter, men også, at alle relevante definitioner medtages i på tværs af forskrifterne af 
hensyn til læsevenlighed samt fuldstændighed. Fx indgår definition 1.18 om "kundestyret data-
adgang" i Forskrift H1, men ikke i Forskrift I, mens fx. "Abonnement" ikke indgår i H1 osv. Des-
uden bliver det problematisk, at definitionerne således ikke har samme nummerering på tværs af 
forskrifterne.  
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk har gennemgået samtlige definitioner i markedsforskrifterne grundigt med henblik 
på at sikre, 
at de er i overensstemmelse med definitionerne i elforsyningsloven,  
er enslydende på tværs af forskrifterne, og 
at en definition alene er medtaget i kapitel 1 ”Terminologi og definitioner”, såfremt begrebet 
benyttes i selve forskriften.  
Desuden er rollefordelingen i markedet tydeliggjort gennem definitionerne. 
 
I forhold til ovenstående punkt 3 er ”Kundestyret dataadgang” derfor ikke medtaget i definitions-
listen i forskrift I, da begrebet ikke benyttes i selve forskriften. 
 

Energinet.dk har haft nøje overvejelser om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at samle definitio-
nerne i én liste. Energinet.dk er enig med Dong Energy i, at man dermed minimerer risikoen for 
uoverensstemmelser mellem definitioner. Omvendt vil en sådan definitionsliste blive lang og 
sandsynligvis uoverskuelig. Desuden er der stor forskel på, hvad forskrifterne vedrører, og Ener-
ginet.dk har derfor vurderet, at det er mere læsevenligt og operationelt for aktørerne med en 
definitionsliste i hver forskrift, der er tilpasset den pågældende forskrift. Energinet.dk har såle-
des på nuværende tidspunkt vurderet, at hensynet til den operationelle brug af forskrifterne 
vejer tungest.  
  
 

Afsnit 1. Terminologi og definitioner 

Kunde 

NEAS skriver, at ”Kunde” er anvendt i forskrifterne. Men kundedefinitionen skal beskrives yder-
ligere – hvem er kunden? Er det kontraktunderskriveren hos leverandøren, brugeren af måleren, 
ejeren, betaleren eller en helt femte? 
 
Det er meget vigtigt at alle aktører ved hvem der skal registreres som kunde i Datahub og at det 
er nemt for en ny leverandør at kunne fremsøge kunden i Datahub ifm. leverandørskifte. 
 
Eksempler: 
1. Institutioner (fx børnehaver) hvor institution har eget navn og CVR nummer, men ejer er 
kommunen 
2. Institutioner (fx børnehaver) hvor institution har eget navn, men ikke CVR nummer og ejer er 
kommunen 
3. Målepunkter der hverken har CVR nummer eller navn (fx gadelys, vejkryds m.v.), hvor ejer fx 
er kommune. 
4. Underafdelinger af virksomheder (med eller uden eget CVR nummer), hvor juridisk ejer er 
hovedvirksomheden (det er hovedvirksomheden der hæfter for betaling). 
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5. Underafdelinger af virksomheder (med eller uden eget CVR nummer), hvor hovedvirksomhed 
har indgået aftale, men underafdeling hæfter for betaling. 
6. Mæglervirksomhed af forskellig art – aftale er lavet med andre end målepunktskunden, men 
det er målepunktskunden der hæfter. 
7. Lejer i lejlighed – hvor bygning er ejet af andre, men det er lejeren som disponerer/hæfter. 
8. Lejer i lejlighed – hvor der disponeres/hæftes af ejeren af bygningen.  
9. osv.  
 
Vi mener også at dette skal fremgå af forskrifterne. Dansk Energi’s datakvalitetsgruppe er i øje-
blikket ved at se på dette emne. 
 
Energi Danmark kommenterer, at kundedefinitionen i H1 er funderet i ”en mand – en elmåler” 
princippet og kun rettet mod privatkunde segmentet. Således som forskriften er formuleret, sæt-
tes der store restriktioner op, for den måde kontrakter indgås på. Energi Danmark mener, at 
denne definition og dens konsekvenser ikke er acceptable.  
At det kun er den juridiske disponent, der må indgå aftaler, afspejler ikke den måde, der bliver 
indgået kontrakter på i erhvervskunde-segmentet i dag. Hvis kommunen (fra ovenstående ek-
sempel) vil indgå en aftale, kan det slet ikke lade sig gøre, nu skal alle de enkelte børnehave o.a 
indgå kontrakter hver for sig. Det samme gælder for virksomheder i en koncernstruktur. 
Energi Danmarks klare anbefaling er, at kundedefinitionen bliver reformuleret. En arbejdsgruppe 
under Dansk Energi er netop i gang med at behandle dette tema. Energi Danmark henstiller til at 
Energinet.dk følger, og lytter til, de anbefalinger, der kommer fra Dansk Energi. 
 
Energi Fyn anfører, at det fremgår af H1, at elleverandøren (EL) alene kan indgå aftale med 
den i DataHub registrerede kunde for det pågældende målepunkt! 
 
Konsekvens: 

 
Energi Fyn Handel vil gerne oprette kunden i Hub'en - jf. vores kontrakt med kunden - dvs. har 
Energi Fyn Handel indgået en kontrakt med Odense Kommune på et givent cvr nr.- vil vi gerne, 
at Odense Kommune og det pågældende cvr nr. anføres og registreres i Hub'en - dvs. på de 
målepunkt ID, som kontrakten omhandler.  
 
Men hvis, der i DataHub'en, ved aftalens indgåelse, på et af Odense Kommunes målepunktID, er 
anført fx Børnehave Guldlokken med et fiktivt 99 99 99 99 CVR nr. - skal vi oprette kunden i 
vores system, som Guldlokken - med det fiktive cvr - for at leverandørskiftet ikke afvises. Når vi 
så får accept på leverandørskiftet fra Hub'en - kan vi 4 dage inden skæringsdato korrigerer 
stamdata - dvs. ændre kundenavn til Odense Kommune og ændre cvr nr. til det 'rigtige'.  
Det er en tung proces, som bør kunne optimeres. Der burde nedsættes en arbejdsgruppe, som 
har fokus på optimering af denne proces. 
 
Vi er bekendt med, at vi, som beskrevet på side 16, kan anvende processen tilflytning efter afta-
le med kunden - hvis vi har en aftalepart, som ikke er registreret som kunde på et målepunkt. 
Men i en 'engrosmodel verden' mener vi ikke, at tilflytning er den rigtige løsning, hvor ansvaret 
for de kunderelaterede stamdata netop er overgået til el leverandøren. Dette skulle gerne med-
føre en fordel kontra den verden vi oplever idag! 
 
I 'terminologi og definitioner' er kunde beskrevet, som den eller de, der disponerer over måle-
punktet, og som dermed har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette målepunkt, dvs. 
har ret til at foretage leverandørskift eller melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan 
være en juridisk person (fx en virksomhed eller andet med et cvr nr.) eller en fysisk person.  
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Vi oplever, at denne definition ikke, blandt aktørerne, giver en fælles forståelse for, hvordan en 
kunden i en engrosmodel verden skal oprettes/registreres i DataHub'en.  Dette kan give store 
udfordringer, som vi også oplever i dag - med den gene, at det kan være svært, som EL at frem-
søge kunden (disponenten).  
 
Det skal derfor beskrives nærmere, hvordan en kunde skal oprettes.  
 
Best practise vedr. kundeoprettelse, som gerne skulle udarbejdes i arbejdsgruppe under Dansk 
Energi, hvor der foregår drøftelser herom - kunne med fordel implementeres i 
H1.                               
 
Dansk Energi anfører, at det gælder generelt om kunde stamdata, at elkunder defineres og 
registreres forskelligt. 
I nogle tilfælde er kunden et koncernhovedsæde eller en kommune eller lignende, som ikke har 
adresse i nærheden af relevant måle-punkt. 
Andre gange er kunden den lokale filial eller institution. De forskellige anvendelser stiller forskel-
lige krav til håndtering. Leverandørskift accepteres eksempelvis kun, hvis der angives det 
CVR/CPR nummer, som foreligger i DataHub. 
 
En arbejdsgruppe i Dansk Energi regi arbejder i øjeblikket på at afdække, hvordan elkunden i 
engrosmodellen bør oprettes og registreres i DataHub. Dette kan resultere i ønsker til forskrift 
H1 og I, som først senere vil kunne meddeles. 
 
NRGi skriver, at definitionen af kunde skal præciseres. Der henvises til resultaterne af arbejdet 
fra datakvalitetsarbejdsgruppen under Dansk Energi og Energinet.dk 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk finder, at definitionen er korrekt i forhold til, hvad der er relevant for markedsfor-
skrifter og DataHub. Det er elleverandøren, der som stamdataansvarlig, skal sikre, at den kor-
rekte kunde registreres på målepunktet. Derudover kan der naturligvis være behov for, at bran-
chen drøfter og aftaler en ”best practice” vedr. kundeoprettelse, og kundedefinitionen i markeds-
forskrifterne hindrer ikke opfyldelse af branchens ønske herom.  
 
Jf. definitionen i markedsforskrifterne, er kunden den, der kan indgå en kontraktlig aftale med 
elleverandøren, og som disponerer over målepunktet, fx lejeren af et lejemål, ejeren af en ”nor-
mal” ejerbolig (parcelhus) eller en erhvervskunde. Tre aftaleforhold, der afhængig af elleverand-
øren, kan behandles forskelligt.  
 
Vedr. udlejningsejendomme er det relevant for elleverandører at indgå aftale med fx boligsel-
skaber om, at administrator orienterer elleverandøren, hver gang en lejer flytter, således at elle-
verandøren kan registrere boligselskabet som ejer i mellemperioden, dvs. indtil en ny lejer flytter 
ind i lejemålet. En sådan aftale kan gælde som en generel aftale mellem udlejereren og elleve-
randøren for alle udlejerens ejendomme, herunder også ejendommenes fællesinstallationer. Før 
DataHub havde flere netvirksomheder registreret ejerdata på de forskellige målepunkter. Dette 
er ikke relevant for de enkelte elleverandører, når engrosmodellen indføres, da det vil være mere 
hensigtsmæssigt med aftale mellem elleverandører og ejere som anført.  
 
Aftaleforholdet mellem ejendommens ejer – det grundlæggende aftaleforhold om brugsretten til 
måleren mv. – og netvirksomheden skal være omfattet af netvirksomhedens tilslutningsbe-
stemmelser, herunder også ejerens ret til at overdrage brugsretten til måleren til en lejer (mid-
lertidig overdragelse) eller en ny ejer af ejendommen.  
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Betalingsadressen er relevant i hver enkelt aftale og skal efterspørges af elleverandøren ved 
indgåelse af aftale med en kunde. Forud for hvert leverandørskift er der kontakt mellem kunde 
og elleverandør (det forudsættes, at forsyningspligt afløses af leveringspligt), og det er i den 
enkelte leverandørs interesse, at sådanne oplysninger er til stede. Det er derfor ikke relevant 
med et felt til registrering i DataHub. 
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3. Forskrift D1 – Afregningsmåling  
 

Generelt for forskrift D1 
 
Generelt vedr. forskrift D1 

Ny bekendtgørelse for fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget 
DONG Energy skriver, at den nye bekendtgørelse for fjernaflæste elmålere introducerer tvun-
gen timeafregning for alle kunder, og flexafregning vil fremover kun definere kvalitetsniveauet 
for måledata.  Skabelongrænser, Skift af afregningsform mv. vil fremover få helt andre betyd-
ninger, og markedsforskrifterne bør gennemskrives, så der tages højde for disse ændringer.   
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk mener som udgangspunkt ikke, at den nye målerbekendtgørelse ”bekendtgørelse 
om fjernaflæste målere og måling af elektricitet i slutforbruget” (BEK nr. 1358 af 02/12/2013) 
ændrer ved de forudsætninger, som allerede er vedtaget ift. flexafregning. Samtidig er Energi-
net.dk ikke af den opfattelse, at lovforslaget introducerer tvungen flexafregning pr. 1. oktober 
2015. 
 
 Jf. § 8 stk. 2. i bekendtgørelsen, er det Energinet.dk’s opfattelse, at det kun er Klima-, energi- 
og bygningsministeren, som kan fastsætte en tidsfrist for, hvornår der skal være indført en mo-
del for timeafregning af alle slutbrugere. På trods af at flexafregning optræder som en mulighed i 
høringsudgaverne af forskrifterne, er der således ikke fastsat en endegyldig tidsfrist for obligato-
risk flexafregning, ligesom det ikke foreligger, hvilke vilkår indfasningen skal gennemføres un-
der.  
 
Energinet.dk vil tage initiativ til, at der sammen med branchen skitseres en anbefalet implemen-
teringsplan for flexafregning, hvor omfanget af den tekniske løsning afklares, herunder en reali-
stisk tidsfrist og model for indfasning, som kan håndteres både teknisk og markedsmæssigt. 
Energinet.dk vil på baggrund af forslaget forelægge den anbefalede implementeringsplan for 
Klima-, energi- og bygningsministeren, og indstille til, at implementeringsplanen godkendes.  
 
Energinet.dk er dog i udgangspunktet enig i fortolkningen af § 8, at intentionen med bekendtgø-
relsen på sigt er afskaffelse af skabelonafregning. Samtidig medgiver Energinet.dk, at der i mar-
kedsforskrifterne er behov for en nærmere præcisering i flere henseender, set i det lys at flexa-
fregning på sigt bliver obligatorisk.   
 
 
 

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter 

Forskrift E – Bilag 

Dansk Energi og EnergiMidt skriver, at der vedr. håndteringen af nettoafregnede kunder hen-
vises i forskrift D1 til ”Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter” (bilag til forskrift E). 
Der er dog et generelt behov for opdatering af dette bilag. Både for nærværende men også i 
forhold til Engrosmodellen. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk gør opmærksom på, at der med Engrosmodellen ikke ændres ved, hvorledes den 
enkelte kunde nettoafregnes. 
 
Energinet.dk har modtaget flere høringssvar vedr. håndtering af nettoafregning i DataHub gene-
relt, og notatet ”Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter” (bilaget i forskrift E) vil 
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blive set i sammenhæng med disse og opdateret. 

 

Kapitel 3. Roller og pligter 
 

Afsnit 3.1. Indledning 

Udeblevne eller fejlhæftede beregninger (side 14) 

DONG Energy anfører, at det fremgår, at DataHub gennemfører alle beregninger på tidspunktet 
for engrosmodellen.  Forkerte og fejlbehæftede beregninger kan have store økonomiske konse-
kvenser for aktørerne, og der bør indføres et regelsæt, hvor aktørerne kompenseres i tilfælde af 
udeblevne eller fejlhæftede beregninger. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk gør opmærksom på, at DataHub beregner alle summer af energier og priselementer 
på baggrund af det øjeblikkelige datagrundlag, som er indsendt af netvirksomheden. Hvis data-
grundlaget i DataHub er mangelfuldt eller forkert, vil summerne som DataHub beregner, afspejle 
dette. 
 
Spørgsmål om ansvar og eventuelle krav på erstatning i forholdet mellem Energinet.dk, netvirk-
somheden og elleverandøren vil altid skulle afgøres efter dansk rets almindelige regler.   

 

Afsnit 3.4. Elleverandører og balanceansvarlige 

Tabel 2 (Side 14) 
DONG Energy skriver, at tabellen skal udvides med producenter som modtagere. 
 
Energinet.dk svar 

Producenten er ikke en kommerciel part. Producenten er ikke en ”aktør” jf. markedsforskrifterne, 
og modtager derfor ikke data direkte fra Datahub. Der er mellem producenten og elleverandøren 
(eller netvirksomheden) tale om et bilateralt forhold som er DataHub uvedkommende. 
 

Afsnit 3.4. Elleverandører og balanceansvarlige 

Tabel 2 (Side 14) 

Dansk Energi skriver, at det af tabel 2 fremgår, at elleverandøren modtager andelstal pr. net-
område. Af forskrift H2 afsnit 5.2 (side 14) fremgår det dog af punkt 1.1 i anden punktopstilling 
at elleverandøren modtager andelstal pr. netområde pr. tarif. Dette bør konsekvensrettes i tabel 
2. Det foreslås at de laves en ny række i tabellen med teksten "Sum pr. netområde pr. tarif: 
Andelstal" hvor Elleverandør anføres som modtager. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og tilføjer en ny række i tabellen jf. Dansk 
Energis forslag. 
 

Afsnit 3.4. Elleverandører og balanceansvarlige 

 (Side 14-15) 

Energi Danmark skriver, at de balanceansvarlige bør have ret til at modtage de tidsserier, som 
i dag modtages fra Energinet.dk’s Pandasystem, jf. vedlagte liste (se bilag 2), som tidligere er 
fremsendt til Energinet.dk. Disse vigtige data nævnes ingen steder i forskrifterne  
 
Energinet.dk svar 

Planer og priser vedrører ikke forskrift D1 (og DataHub i øvrigt). Der laves nogle aggregeringer i 
Panda-systemet (som ikke laves i DataHub), som i øvrigt udelukkende sendes til de balancean-
svarlige aktører sammen med diverse prisoplysninger, og som ikke anses som relevante ift. øvri-
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ge aktører.  
 
Energinet.dk har udarbejdet en oversigt til de balanceansvarlige aktører ift. hvilke data, de kan 
rekvirere fra Energinet.dk (Panda-systemet). Energinet.dk udelukker dog ikke, at der på sigt kan 
ændres ved denne proces, så data i stedet fremsendes via. en separat BRS fra DataHub.   
 

 
Afsnit 3.4. Elleverandører og balanceansvarlige 
 (Side 14-15) 
Energi Danmark skriver, at det bør være muligt, at DataHub kan sende måledata til flere end 1 
aktør fx både elleverandør og balanceansvarlig.   
 
Energinet.dk svar 
Elleverandøren er legitim modtager af data, idet elleverandøren har et aftaleforhold med kunden. 
Det har den balanceansvarlige ikke. Såfremt den balanceansvarlige skal have adgang til time-
værdierne pr. målepunkt, skal dette ske gennem den balanceansvarliges aftale med elleverand-
øren, eksempelvis som delegeret modtager af måledata pr. målepunkt på vegne af elleverand-
øren.  
 
At DataHub også skal kunne fremsende måledata for enkeltstående målepunkter til den balance-
ansvarlige, har aldrig været en del af datamodellen for DataHub, og der ændres som udgangs-
punkt ikke på dette ifm. indførelsen af engrosmodellen.  
 

Afsnit 3.5. Kunder og andre interessenter 

Legitime modtagere af måledata (side 16) 

NEAS henviser til afsnittet 5 ”Kunder er legitime modtagere af måledata for egne målepunkter 
og kan se dem via kundeportal på elleverandørens hjemmeside og downloade til regneark”.  
 
Gælder dette også elproducenter og dermed måledata for elkedler og produktion?      
 

Energinet.dk svar 

Stam- og måledata for forbrugs- og produktionsmålepunkter (E17 og E18), som er oprettet i 
DataHub, kan tilgås via. kundeportalen, når elleverandøren videreformidler webaccesskoden til 
slutkunden. 
 
Energinet.dk gør opmærksom på, at dette ikke er tilfældet for øvrige målepunktstyper, f.eks. 
tekniske målepunkter, som eksempelvis benyttes til afregning af overskudproduktion for solceller 
under nettoafregningsgruppe 6.  
 

Kapitel 4. Daglig dataudveksling af 15/60-værdier 
 

Afsnit 4.1.2. Generelt for flexafregnede målepunkter 

Flexafregning – indsamlingsperioden (side 17) 
EnergiMidt og Dansk Energi henviser til afsnittet 1. ”Indsamlingsperioden”, løbende hjemta-
gelse og indsendelse af måledata skal ske løbende og uden ophold frem til 5. arbejdsdag efter 
driftsdøgnet, således at datagrundlaget i DataHub udgør minimum 95 % af netvirksomhedens 
flexafregnede målepunkter ved periodens udløb. DataHub vil i perioden 1.-5. arbejdsdag føre 
kontrol med den procentvise andel af målepunkter, som netvirksomheden har indsendt måledata 
for jf. bilag 7, Kvalitetsindeks (KPI’ere). 
 
EnergiMidt og Dansk Energi og kommenterer, at fristen bør præciseres, f.eks. således det bliver 
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som de øvrige frister i samme afsnit, ”på 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet kl. 10.00” 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og retter teksten, således at der nu står ”på 5. 
arbejdsdag efter driftsdøgnet kl. 10.00” 
 

Afsnit 4.1.2. Generelt for flexafregnede målepunkter 

Flexafregning – færdiggørelsesperioden (side 17) 

DONG Energy henviser til, at der i punkt 2 introduceres en færdiggørelsesperiode, der indehol-
der tidsfrister, som aktørerne ikke har accepteret, og som er i modstrid med de forudsætninger, 
som netvirksomhederne har lagt til grund for den nye Målerbekendtgørelse. Endvidere er tidsfri-
sten i modstrid med KPI'en i bilag 7. 
 
Branche, Expertpanel og arbejdsgruppe har hidtil forudsat, at timeforbrug på flexafregnede må-
lepunkter skulle være endelige en måned + 5 dage efter driftsmåneden (dvs. i alt 35 dage) , 
hvor markedsforskriften nu kræver sidste arbejdsdag efter driftsmåneden (30 dage), hvilket er 
en markant skærpelse, da mange netvirksomheder herved skal ændre i nuværende måledata-
hjemtagningsproces. 
 
DONG Energy forventer, at der er tale om en banal fejl, der blot rettes i den endelige udgave, 
men hvis tidsfristen er bevidst har det betydelige økonomiske konsekvenser for netvirksomhe-
derne, der som ovenfor nævnt, har haft andre forudsætninger i de forarbejder, der førte til må-
lerbekendtgørelsen om tvungen fjernaflæsning. DONG Energy forventer at markedsforskriften 
ændres, så der bruges de aftalte tidsfrister. 
 
NEAS henviser til afsnittet ”Færdiggørelsesperioden”, fra 5 arbejdsdag efter driftsdøgnet til se-
nest 5. arbejdsdag i 2. måned efter driftsmåneden og spørger: Hvis elleverandøren afregner 
kunden månedsvis bagud, vil der så skulle laves korrektioner på kunden efterfølgende? 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og retter forskriften, således at tidsfristen bliver 
som aftalt med branchen, og som angivet i bilag 7, dvs. 5 hverdag i 2. måned efter driftsmåne-
den.  
 
Der vil (som i dag for timeafregnede målepunkter) efter faktureringsgrundlaget er dannet, fore-
komme korrektioner, som elleverandøren og evt. kunden efterfølgende skal korrigeres for. Hvor-
dan korrektionerne afregnes mellem aktører og kunden er imidlertid ikke noget, som vil indgå i 
markedsforskrifterne. Energinet.dk indstiller i stedet til, at regler for de økonomiske konsekven-
ser overfor kunderne og mellem aktørerne, som følge af korrektionerne, håndteres i brancheaf-
talen. 
 

 
Afsnit 4.1.4. Procedurer hos Energinet.dk (DataHub) 

Kontrol ift. grænseværdier (side 19) 
DONG Energy anbefaler, at kontrollen af grænseværdier udgår, og at DataHub fremover kun 
udfører kontroller for ekstremværdier.   
 
Det har vist sig, at de gældende kontroller for grænseværdier resulterer i en lang række unød-
vendige fejlmeldinger på kunder med forbrug omkring 100 MWh, som enten er timeaflæste eller 
skabelonkunder, men som ikke har fået skiftet kategori endnu.  Der er ikke tale om fejlsituatio-
ner, og DataHub bør som følge heraf heller ikke genererer fejlmeddelelser.   Vi er klar over, at 
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netvirksomhederne har mulighed for at definere, at grænseoverskridelser er OK, men dette kræ-
ver en ekstra proces hos netvirksomhederne uden tilsvarende værdiskabelse. DONG Energy øn-
sker, at det hertil knyttede stamdatafelt bortfalder, jf. forskrift I. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk kan ikke imødekomme DONG Energys ønske om at undlade min/maks-kontrollen af 
modtagne måledata i DataHub, og bemærker ligeledes, at der delvist er tale om en videreførelse 
af reglerne for DataHub.  
 
Energinet.dk har på baggrund af tilbagemeldinger fra branchen ændret grænseværdien i forskrif-
terne for engrosmodellen fra 10MWh/h for timeafregnet forbrug til 100MWh/h i erkendelse af, at 
denne grænse var sat for lavt og genererede for mange negative kvitteringer til netvirksomhe-
den. I forbindelse med engrosmodellen er der ligeledes indført en maks-grænse på 1MWh/h for 
flexafregnet forbrug. 
 
Energinet.dk mener således, at grænseværdierne allerede er ekstremværdier.  

 
Afsnit 4.2.3. Procedurer ved fejl og ikke forventede afvigelser 

Rykkere (Side 21 nederst) 
Dansk Energi og Energi Danmark anfører, der i forbindelse med rykkere skal tages kontakt til 
netselskaber fra Energinet.dks side med henblik på at få rettet fejlen. Hvordan denne kommuni-
kation skal ske, står ikke klart. Af sporings- og opfølgningshensyn vil det være en stor fordel, at 
kommunikationen bliver EDI-kommunikation. 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk konstaterer, at der ikke er ændret i beskrivelsen ift. i dag, men anerkender det 
generelle behov for at kunne spore og følge op på henvendelser imellem Energinet.dk og aktø-
rerne. 
 
Da der netop er tale om ”fejl og ikke forventede afvigelser”, er det ikke tænkt, at dette skal fo-
regå pr. EDI. I disse tilfælde vil det forventeligt være nødvendig med en dialog mellem Energi-
net.dk og den pågældende netvirksomhed for at finde frem til årsagen til, hvorfor EDI kommuni-
kation som udgangspunkt ikke findes anvendeligt.  
 

 
Afsnit 4.2.2. Kontrol af måledata 

Kontrol af måledata som balanceansvarlig (side 21) 

Energi Danmark skriver vedr. ”Procedurer ved fejl og ikke forventede afvigelser” at kontrollen 
vil være mere fyldestgørende, hvis den balanceansvarlige kunne hente timeværdierne hjem via 
DataHub.   
 

Desuden er det noget uklart, hvornår og hvor ofte kontrollen skal udføres – hver dag , hver uge 
eller hver 14. dag? 
 

Energinet.dk svar 

Elleverandøren er legitim modtager af data, idet elleverandøren har et aftaleforhold med kunden. 
Det har den balanceansvarlige ikke. Såfremt den balanceansvarlige skal have adgang til time-
værdierne pr. målepunkt, skal dette ske gennem elleverandøren eller som delegeret modtager af 
måledata pr. målepunkt på vegne af elleverandøren. Der ændres som udgangspunkt ikke på 
dette ifm. indførelsen af engrosmodellen.  
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Kontrollen af måledata jf. 4.2.2 skal foretages løbende (dagligt) efter 3. arbejdsdag af elleve-
randøren. 
 

 
Afsnit 4.3 Fiksering   

Fremsendelse af data fra DataHub – (Side 22)  
Energi Danmark kommenterer, at DataHub ikke sender det fulde grundlag for afregning af 
ubalance. En del af dataene modtages fra Pandasystemet.   
 
Energinet.dk svar 

DataHub fremsender alle detaljer omkring det målte forbrug og produktion ift. afregning af uba-
lancer (bortset fra effektubalancer i DK1, som fremsendes af Panda-systemet til de balancean-
svarlige) i elmarkedet. Se i øvrigt tidligere høringssvar til D1, afsnit 3.4. 
 

 
Afsnit 4.3. Fiksering   

Fremsendelse af data fra DataHub – (Side 22)  
Dansk Energi skriver, at der jf. bullet 3 foretages aggregering af forbrug og produktion pr. elle-
verandør/net/tarif. Dette gøres vel for kun time- og flexafregnede målepunkter. For skabelonaf-
regnede målepunkter må der være tale om en beregning på baggrund af andelstal pr. tarif, sam-
let andelstal og det fordelte forbrug. 
   
Energinet.dk svar 

Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og præciserer afsnit 4.3 jf. kommentaren fra 
Dansk Energi. 

 
Kapitel 5. Udveksling af måledata for skabelonafregnede målepunkter 
 

Afsnit 5.1.1. Procedurer for netvirksomhed 

Min./Maks kontrol (Tabel 2, Side 26) 

DONG Energy skriver, at Min /Max kontrolformler synes at være byttet rundt i tabel 5, således 
max står før min. Bør rettes af hensyn til læsevenligheden. 
 
Tabel 6 giver mulighed for skønnede aflæsninger 2 år i træk, hvilket er i modstrid med hensig-
terne i Dansk Energis Standardaftale, hvor det tilsiges at der maksimalt kan skønnes 1 år, hvor-
efter aflæsning skal ske. Forskrift D1 bør tilrettes i henhold til Standardaftalens skærpelse. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk imødekommer kommentaren og har efter aftale med Dansk Energi indskærpet i 
forskriften, at forbrugsaflæsninger for et skabelonafregnet målepunkt generelt kun kan estimeres 
i et år.   
 
Tabel 5.1.1. er ligeledes rettet, således at min.-grænseværdierne står først. 

 
Afsnit 5.1.1. Procedurer hos netvirksomheden 

Tidsfrist: 35 kalenderdage – fremsendelse til DataHub (side 26) 

Vestforsyning anfører, at der i forskrift D1 vedrørende fremsendelse af måledata, er fastsat en 
tidsfrist ift. skabelonkunder på 35 kalenderdage. Denne tidsfrist skal indeholde nødvendig tid til 
rykkerprocedure overfor kunderne. Såfremt skønnede værdier accepteres ved manglende reakti-
on fra kunden, kan tidsfristen kortes ned, og det er jo allerede accepteret, at skønnede værdier i 
sidste ende kan anvendes for at overholde fristen på 35 dage. 
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Energinet.dk svar 
Det har været et ønske fra branchen og Energinet.dk at ændre tidsfrister angivet i uger eller 
måneder til kalenderdage. Det har betydet, at hvor tidsfristen før var angivet som 5 uger, er 
tidsfristen ændret til 35 kalenderdage osv.  
 
Arbejdsgruppen har ikke fundet det nødvendig at nedsætte tidsfristen, hvorfor nuværende for-
mulering fastholdes. Hvis erfaringer fra branchen viser, at der er behov for at nedsætte tidsfri-
sten, skal dette naturligvis overvejes i en senere version af DataHub.   

 
Afsnit 5.1.1. Procedurer hos netvirksomheden 

Aflæsning/estimering af forbrug (side 26) 
Dansk Energi skriver, at der jf. afsnittet fremgår, at "Det skal tjekkes, at alle målepunkter (…) 
og hvor forbruget derfor skal angives til 0.” 
 
Der kan i afbrydelsesperioder ske egen gentilslutning fra kundens side (som opdages ved f.eks. 
kontrolbesøg), der medfører, at der er forbrug i perioder, hvor målepunktet er registeret som 
afbrudt i DataHub. Således kan forbruget være >0. 
 
Formulering bør ændres til "(...)hvor forbruget typisk vil være 0.". 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk imødekommer kommentaren fra Dansk Energi, og retter forskriften jf. det angivne 
forslag. 

 
Afsnit 5.1.1. Procedurer hos netvirksomheden 

Aflæsning/estimering af forbrug (side 26) 

Dansk Energi skriver, at det i afsnittet "Det skal tjekkes, at alle målepunkter(…)", skal slettes 
at målepunkter kan have tilslutningsstatus ”inaktive”, da dette ikke længere er tilfældet i En-
grosmodellen.  
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk sletter ”inaktive” i sætningen.  

 
Afsnit 5.1.1. Procedurer hos netvirksomheden 

Plausibelt forbrug for årsaflæste kunder (Tabel 5, side 26) 

Energi Danmark anfører, at Tabel 5 bør være mere entydig (almindelige regneregler giver 
mærkelige resultater) 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk gør opmærksom på, at der er tale om en videreførelse af nuværende markedsreg-
ler.  
 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og præciserer tabellen, således at beregningen 
af min-maks grænseværdierne fremgår mere tydeligt.  

 
Afsnit 5.1.4. Korrektion af måledata 

Tidsfrist for korrektion af måledata for skabelonafregnede målepunkter (side 28) 
Dansk Energi anfører, at tidsfrist for korrektion af måledata er 3 år. 
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Energinet.dk svar 

Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og har præciseret, at korrektioner for måledata 
generelt kan indsendes til DataHub i en periode på op til 3 år tilbage i tid, jf. afsnit 10. 

 
Afsnit 5.2. Måledata for måneds- og kvartalsaflæst produktion 

Nettoproduktion fastsat ved fast defineret skabelon (side 28) 
Energi Danmark anfører, at afsnittet er uklart. Kan man f.eks. vælge at lade sig nettoafregne 
efter andre skabeloner?   
 
Energinet.dk svar 

Der refereres i afsnit 5.2 til, at det indtil 31. december 2003 var muligt for nogle produktionsan-
læg at lade nettoproduktionen afregne ud fra en fastsat defineret formel (Installeret effekt i KW 
x 4000 timer). 
 
For anlæg nettilsluttet efter 31. december 2003 skal nettoproduktionen altid måles, hvorfor dette 
afsnit kun er aktuelt for de små nettoafregnede produktionsanlæg, hvor M1 skal bestemmes ift. 
beregning af reduceret PSO-afgift.  
 
Energinet.dk præciserer afsnittet.  

 
Kapitel 7. Afregningsmåling – produktion 
 

Afsnit 7. Generelt 

DONG Energy kommenterer, at høringsudgaverne ikke giver mulighed for korrekt afgiftsbeta-
ling og tarifering af nettoafregnede kunder.  Herudover er der i dag tunge og omstændelige pro-
cesser knyttet til nettoafregning.  
 
Antallet af nettoafregnede kunder er øget markant siden datahub og engrosmodellen blev beslut-
tet, og de gældende forskrifter er udarbejdet under forudsætning om et mindre antal producen-
ter, hvor nogle hændelser med fordel kunne håndters manuelt.  Denne præmis gælder ikke me-
re. 
 
DONG Energy støtter en gennemgribende revidering af nettoafregningsmetoderne, hvor målene 
må være: 

• Reducering af metoder - herunder brug af timemålinger på mindre kunder 
• Sikring af korrekt afgiftsbetaling - også ved leverandørskift 
• Sikring af korrekte betalinger af diverse nettariffer  (inkl. rådighedsbetaling) 
• Større dataudveksling med Stamdataregistrering, så data ikke skal ajourføres 2 ste-

der. 
• Mere logisk placering af dataansvar. 

 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk er generelt positiv over for en analyse af principperne omkring nettoafregning ift. at 
optimere processer og arbejdsgange hos netvirksomheden, og medgiver, at principperne for 
håndteringen af nettoafregnede anlæg ikke har taget højde for den mængde af anlæg, som er 
oprettet gennem 2012. 
 
Branchen har desuden påpeget en problemstilling omkring indsendelse af tællerstande for netto-
afregnede anlæg under nettoafregningsgruppe 6 (og 2). 
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I forhold til at gøre DataHub i stand til at håndtere problematikkerne omkring håndtering af må-
lere, herunder tællerstande, rådighedsbetaling og ligeledes sikre, at der sker en korrekt bereg-
ning af afgifter for nettoafregnede anlæg i DataHub, er der nedsat en intern arbejdsgruppe, der 
har til formål at facilitere udvikling af en løsning, således at dette kan håndteres. Branchen vil 
blive inddraget i denne proces. 
 
Energinet.dk mener dog som udgangspunkt ikke, at der skal ændres ved stamdataansvaret, idet 
netvirksomheden har (og fortsat vil have) det målerrelaterede stamdataansvar, herunder også 
ift. nødvendige beregninger for nettoafregnede anlæg i DataHub.   
 

 
Afsnit 7.2.2. Krav til måling og fremsendelse til Datahub 

Indsendelse af måledata for blandingsfyrede anlæg (Sidste afsnit, bullet 2, side 34) 

NEAS anfører, at 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. afsnit 5.2. Hvordan får 
leverandøren besked om dette?  
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk er af den opfattelse, at det jf. gældende stamdatabekendtgørelse (bek. nr. 1521 af 
23/12/2004) er (og fortsat vil være) netvirksomheden, som har ansvaret for evt. at beregne og 
indsende andelen af forskellige brændsler på et givent målepunkt, ligesom det er Energinet.dk, 
der har ansvaret for at afregne gældende pristillæg overfor producenten. Afregning sker i dag 
direkte mellem Energinet.dk og producenten (udenom DataHub), hvilket der ikke ændres på ved 
indførelsen af engrosmodellen. 
 
Energinet.dk mener således ikke, at elleverandøren har behov for denne information.  
 
 
Kapitel 8. Afregningsmåling – forbrug 
 

Afsnit 8. Afregningsmåling forbrug 

Måling af 15/60 forbrug (side 38, pkt. 6) 

Energi Danmark anfører, at Punkt 6 er uklart formuleret og synes overvejende overflødigt, idet 
målinger på højere spændingsniveauer end 0,4 kV vel generelt altid skal 15/60 måles? 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk imødekommer kommentaren fra Energi Danmark og præciserer forskriften.  

 
Afsnit 8.1.1. Regler for aflæsning mv. 

Rekvirering af kontrolaflæsning (side 38, pkt. 3) 
Energi Danmark kommenterer, at det er uklart hvordan kontrolaflæsning rekvireres. Er det via 
Datahub eller uden for. Hvis det er via Datahub, så giver det ikke mening, idet kontrolaflæsnin-
gen så vil blive nyttiggjort (og dermed ikke længere er en kontrol aflæsning). 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk medgiver, at det ikke er beskrevet, hvorledes der kan foretages kontrolaflæsning – 
uden at den indsendes til DataHub, og præciserer afsnittet jf. kommentaren fra Energi Danmark. 
 
Energinet.dk gør imidlertid opmærksom på, at der ikke ændres ved principperne omkring ind-
sendelse af måledata til DataHub. Såfremt (kontrol)aflæsningen indsendes til DataHub, vil den 
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blive nyttiggjort til afregning overfor kunden.  

 

Afsnit 8.1.1. Regler for aflæsning mv. 

Tidstempel for aflæsning (side 38, pkt. 4) 

Dansk Energi skriver, at det under punkt 4 bør defineres, at aflæsningen skal foreligge på skæ-
ringsdato kl. 00:00. 
 
Energinet.dk svar 
Energinet tilføjer til punkt 4, at aflæsningen skal være tidsstemplet til kl. 00:00. 
 

Afsnit 8.1.4. Fremsendelse af tællerstande til DataHub 

Krav til netvirksomheden (Side 39-40) 

Dansk Energi anfører, at dette kapitel er placeret under kapitel 8.1 "Skabelonafregnede måle-
punkter", men omhandler såvel skabelonafregnede målepunkter som time- og flexafregnede 
målepunkter. 8.1 kan måske omdøbes til "Skabelonafregnede målepunkter og fremsendelse af 
tællerstand". 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk imødekommer kommentaren fra Dansk Energi og ændrer afsnittet, således at op-
bygningen bliver: 
 
8.1 Timeafregnede målepunkter 
8.2 Skabelonafregnede målepunkter 
8.3 Fremsendelse af tællerstande til Datahub. 
 

 
Afsnit 8.1.4. Fremsendelse af tællerstande til DataHub 

Krav til netvirksomheden (Side 40) 
DONG Energy anfører, at nettoafregnede kunder i gr. 6 har i dag som udgangspunkt 2 tælle-
værker, og derfor giver det ikke mening kun at indmelde en tællerstand. Tilsvarende forhold gør 
sig gældende for nye timebaserede VE-kunder, hvor energiforbrugene på timebasis i gr. 2 be-
regnes.   
 
Markedsforskrifterne bør tage hensyn hertil, da leverandørerne ikke kan have en rimelig kunde-
dialog uden at have fuldstændige måleoplysninger til rådighed. 
 
Dansk Energi anfører, at der i dette afsnit listes tilfælde, hvor tællerstand skal indsendes. Imid-
lertid mangler situationen, når der sker en nedlæggelse af målepunkt (nedtagning/afmelding). 
Denne situation bør indgå på listen. 
 
EnergiMidt spørger, om der ikke sendes tællerstand ved nedlæggelse af målepunkt (nedtag-
ning/afmelding)? Jf afsnittet: 
 
Ligeledes skal der indsendes tællerstand i følgende tilfælde: 
• ”Ved skift af måler (nedtagning) indsendes tællerstand (og eventuel forbrugsopgørelse – 

dog ikke for gruppe 6 nettoafregnede målepunkter) for den nedtagne måler. 
• Ved skift af måler (oprettelse) indsendes starttællestand på ny måler. 
• Ved tilslutning af nyoprettet målepunkt i DataHub indsendes starttællestand for måler.” 
 
Energinet.dk svar 

Vedrørende indsendelse af tællerstand for nettoafregnede anlæg under nettoafregningsgruppe 2 
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og 6 henvises til høringsvar til forskrift D1, afsnit 7, hvor det fremgår, at dette vil være muligt 
ved indførelsen af engrosmodellen. Energinet.dk præciserer desuden forskrift D1, således at det 
fremgår mere tydeligt, at tællerstand skal indsendes til Datahub ved nedlæggelse af målepunkt. 
 
For nettoafregningsgruppe 2 har Energinet.dk imidlertid påpeget overfor Energitilsynet, at tæl-
lerstande for disse anlæg ikke har sammenhæng med det nettoforbrug- og produktion, som slut-
kunden afregnes for, og dermed ikke har nogen umiddelbar værdi ift. at påføre fakturaen, ud 
over at kontrollere at måleren tæller korrekt.  
 

 
Afsnit 8.1.5. Timeaflæste skabelonafregnede målepunkter 

Tilgængelig i DataHub (side 40) 
OK skriver: 
”Timeværdierne skal sendes senest en uge efter hjemtagning regnet fra den dato for periodisk 
aflæsning, der er angivet i stamdata for målepunktet.” 
 
OK anbefaler dette ændres til ”Timeværdier skal være tilgængelig i datahub’en på samme tid 
som de vises på netselskabets hjemmeside, og ellers senest en uge efter driftsdøgnet” 
Dette skyldes, at det eksisterende forslag efterlader potentielt konkurrenceforvridende serviceni-
veaumuligheder, hvor netselskaber der er koncernforbundet med en leverandør og deler navn 
kan offentliggøre timeværdier og skabe info om forbrug overfor kunden. Muligheder som konkur-
renten ikke kan tilbyde med samme hastighed.  
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk imødekommer kommentaren og præciserer afsnit 8.1.5, således det fremgår mere 
tydeligt, at såfremt netvirksomheden uploader timeværdierne på sin egen hjemmeside, skal dis-
se i alle tilfælde samtidigt sendes til DataHub. 
 

Kapitel 10. Afregning af korrektioner efter refiksering 
 

Afsnit 10. Generelt 

Håndtering af korrektioner (side 43) 

NEAS spørger, hvordan håndteres korrektioner på konkurser? Hvordan håndteres korrektioner i 
perioder med flere leverandører? Hvordan får elleverandøren besked om at der korrigeres – skal 
specificeres yderligere. Er det webformular eller – det er vigtigt at korrektionen ikke bare sendes 
uden leverandøren gøres opmærksom på det 
 

Energinet.dk svar 

Retskrav i forhold til en indgået aftale reguleres af konkursloven, når der indtræffer en hændelse 
omfattet af loven. Som udgangspunkt følger korrektioner i forbindelse med konkurser de almin-
delige regler for korrektion. Dog kan reglerne i konkursloven betyde, at et krav om korrektion 
ikke kan fremsættes. Korrektioner skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende 
bestemmelser i konkursloven og i respekt af hæftelsesregler. Energinet.dk finder det således 
ikke nødvendigt specifikt at henvise til konkurssituationer mv. i afsnittet om korrektioner. 
 
Aktørerne skal overholde gældende lovgivning, og Energinet.dk har ikke fundet det muligt, at 
udvikle DataHub til automatisk at håndtere korrektioner som følge af konkurser. Det skal derfor 
håndteres manuelt. 

 

 



 

Dok. 13/96690-11 24/90 

Afsnit 10.1. Generelt 

Håndtering af korrektioner (side 43) 
DONG Energy skriver, at afsnittet er forholdsvist svært at forstå og kan med fordel udbygges.   
 
I afsnit 2 står, at korrektioner sendes til afregning. Hvad menes hermed? Der henvises til Tilsy-
nets praksis på området, men henvisningen er ikke beskrivende for nogen proces, og punktet 
bør enten udgå eller retningslinjerne i forhold til Tilsyn bør beskrives detaljeret.  
 
Dansk Energi har i metodeanmeldelsen af Standardaftalen påpeget, at der er brug for yderlige-
re afklaring på området i dialog med myndighederne, og efterfølgende bør disse retningslinjer 
medtages i forskrifterne.  
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk gør opmærksom på, at der er tale om videreførelse af nuværende markedsregler. 
 
Energitilsynets praksis vedrører, hvilke korrektioner der skal afregnes overfor kunderne, og som 
dermed er nødvendige at indmelde til DataHub. 
 
Det er Energitilsynet, som har kompetence til at afgøre korrektioner overfor kunderne, og aktø-
rerne skal følge praksis overfor DataHub. 
 
Energinet.dk er enig med Dansk Energi i, at der er behov for yderligere afklaring på området, 
herunder forholdet mellem aktørerne, og Energinet.dk mener, at det bør reguleres i standardaf-
talen.  

 
Bilag       

Bilag 1. Netvirksomhed, netområder, måleansvar mv. 

Måleansvar (Pkt 2, side 46) 

Energi Fyn kommenterer, at ”Målere skal være ejet af NET" er i konflikt ift. vindmøllebekendt-
gørelsen, hvor ejerskab af elmålerne er overdraget til vindmølleejerne. 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk medgiver, at der jf. elforsyningsloven § 22, stk. 1 nr. 2 ikke er nævnt, at elmåleren 
nødvendigvis skal være ejet af netvirksomheden. Netvirksomheden vil dog altid bære målean-
svaret uanset ejerskab til den fysiske måler.  
 
Energinet.dk præciserer og sletter sætningen ”Derfor skal afregningsmålerne være ejet af net-
virksomheden”. 

 
Bilag 4. Rykkere og fejlrapporter   

Fejlrapport (side 52) 
Energi Danmark spørger, hvem skal lave fejlrapporten? I hvilke tilfælde? Og hvem skal den 
sendes til? 
Energinet.dk svar 

Jf. forskrift D1, afsnit 4.4.2, har aktører mulighed for at lukke for modtagelse af timeafregnede 
15/60-værdier pr. målepunkt fra d. 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet med henblik på at undgå, at 
faktureringsgrundlag overskrives. 
 
Vælger en aktør at lukke for modtagelse af korrektioner efter 5. arbejdsdag, fremsender Data-
Hub automatisk en fejlrapport (e-mail) til den pågældende elleverandør om, at der ligger korri-
gerede data (pr. målepunkt) i DataHub. Det er herefter aktørens eget ansvar at hjemtage de 
korrigerede data enten via EDI eller via DataHub’s markedsportal.   
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4. Forskrift F1 - EDI-kommunikation med DataHub i 

elmarkedet 
 
Kapitel 4: Principper for DataHub 

Afsnit 4.2: Generel svartid for DataHub  

1 times svartid (side 13) 

DONG kommenterer, at den generelle tidsfrist på 1 time fastholdes, hvilket i en online verden er 
utroligt langsomt.  DONG Energy har forståelse for, at der ved kommunikation af store data-
mængder kan være svartider i forhold til dette, men ved enkeltstående hændelser, som leveran-
dørskifte og flytninger mv. bør DataHub svare i løbet af brøkdele af et sekund, og der bør indfø-
res en tidsfrist i overensstemmelse med dette.  Alternativet er at kundesager ikke kan behandles 
i nuet, hvilket skaber dyrere sagsbehandlinger. 
 

Energinet.dk svar 

Tidsfristen på en time er et kompromis mellem forskellige interessenter. Samtidig er det et kom-
promis, som skal ses i lyset af, at der er stor forskel på validering og håndtering af (antallet af) 
meddelelser og processer sendt til DataHub.  
 
Som udgangspunkt vil DataHub dog svare meget hurtigere end en time, og webservicesvar vil 
under normale omstændigheder være tilgængelige indenfor et sekund.  
 

 
Afsnit 4.4: Forventninger til oppetid (side 14-15) 

Energi Danmark anfører, at de modtager tidsserier fra Panda, men i et forældet format, - hvor 
vi ikke har samme oppetider og krav til Panda, som vi har til DataHub. Der bør gælde samme 
krav til Pandasystemet som til DataHub.  

Energinet.dk svar 
Markedsforskrift F1 omhandler kun information til og fra DataHub – ikke øvrig EDI- kommunika-
tion i Danmark. Der henvises i øvrigt til høringssvaret til forskrift D1, afsnit 3.4.  

 

Afsnit 4.6: Servicevinduer 

Servicevinduer (side 14) 
”Servicevinduer på DataHub og testsystemerne placeres udenfor den kritiske forretningstid.” 
OK ønsker, at servicevinduer placeres efter kl. 20 på hverdage, og foreslår derfor at ovenståen-
de ændres således dette imødekommes. Dette skyldes, at de nuværende placeringer af service-
niveauer skaber udfordringer i forhold til en effektiv drift og service af private kunder, der ofte 
søger kontakt uden for de tider som er defineret som kritisk forretningstid i punkt 4.3.2. OK har 
ikke behov for support eller lignende fra Energinet.dks i dette tidsrum, men vægter alene at da-
tahub’en og datahub’ens GUI er tilgængelig, så det er ikke et ønske om at udvide den kritiske 
forretningstid, der kræver ressourcer fra Energinet.dk  
 
Energinet.dk svar  

Der er ikke foretaget en ændring i forhold til de nuværende og gældende markedsregler.  
Baggrunden for, at servicevinduer på DataHub og testsystemerne placeres udenfor den kritiske 
forretningstid., er, at aktiviteten er væsentlig lavere efter kl. 16.00. Såfremt servicevinduer skal 
placeres efter kl. 20.00, vil der være et økonomisk aspekt forbundet hermed, hvorfor Energi-
net.dk ikke på nuværende tidspunkt kan imødekomme OKs forslag. Energinet.dk vil imidlertid 
tilstræbe at placere servicevinduer efter kl. 18.00. 
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Kapitel 9: Krav til aktørernes it-systemer 
 
Afsnit 9.1 Krav til funktionalitet 

Udenlandske aktører 
DONG skriver, at der introduceres krav, om at systemer, der kommunikerer med udenlandske 
aktører, skal kunne anvende andre formater og koder.  Et sådant krav bør ikke nævnes i en 
dansk markedsforskrift, men indledningsvist kan det defineres, at F1 udelukkende omhandler 
dansk EDI-kommunikation.  
 

Energi Danmark mener, at følgende er unødvendig information i relation til DataHub: 
”Systemer, der skal kommunikere med udenlandske aktører, der ikke er omfattet af de danske 
regler, skal kunne anvende andre formater og koder (herunder blandt andet tidszoner) end dem, 
der er beskrevet i kapitel 7.1.” 
 
Energinet.dk svar 
Der er ikke tale om en ændring i forhold til de nuværende og gældende regler. Energinet.dk vil 
dog præcisere afsnittet således, at henvisningen til ”udenlandske” udgår. I stedet vil det blive 
anført, at kommunikation udenfor denne forskrift skal kunne håndteres. 
 
 
Kapitel 6: EDI-kommunikation 

 

Afsnit 6.6 Håndtering af aktører og køer 

Logning 

Energi Danmark anfører, at der er behov for en tilgængelig logning over alle sendte og mod-
tagne beskeder. 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk er generelt enige i behovet for en tilgængelig logning over alle sendte og modtagne 
beskeder. Energinet.dk har noteret forbedringstiltaget til DataHub, og medtager ønsket i vore 
samlede overvejelser.  
 

Afsnit 6.6.2: Kommunikation fra DataHub 

Modtagere af måledata (side 22) 

Energi Danmark anfører, at det er ønskværdigt, at der kan være flere modtagere af måledata  
  

Energinet.dk svar 

Energinet.dk henviser til høringssvar til markedsforskrift D1, afsnit 3.4. Måledata for enkeltmåle-
punkter videresendes kun til elleverandører.  

 
Afsnit 7.4.1: Global Location Number (GLN) (side 27) 
 
Energi Danmark kommenterer, at det er rigtigt nok, at alle GLN-numre starter med 579, men 
landekoden for Danmark er kun 57.  
 

Energinet.dk svar 
Jævnfør GS1: ”Et GLN er opbygget som en numerisk kode med en fast længde på 13 cifre. Et 
GLN udstedt af GS1 Denmark starter med nummerstrukturen 579.” Energinet.dk retter teksten i 
BRS-dokumentet således, at det er i overensstemmelse med GS1.  
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5. Forskrift H1 - Skift af elleverandør, flytning mv. 
Kapitel 1: Terminologi og definitioner  
 

Kapitel 1: Terminologi og definitioner  

Kunde (1.16)  

DONG Energy anfører, at "juridisk person" i pkt. 1.16 defineres ved virksomhed eller andet med 
CVR-nr., men dette er snævert ift. at omfatte fx foreninger uden CVR, men hvor dummy-CVR vil 
blive anvendt i DataHub regi. Definitionen bør nævne nogle af disse eksempler. 
  

Energinet.dk svar 
Det er korrekt, at der kan være tale om en forening eller anden juridisk person uden CVR-nr. Af 
denne grund er det i definitionen angivet, at der ”f.eks”. kan være tale om (…). Energinet.dk vil 
på baggrund af DONG Energys kommentar ændre definitionen.  
 

Kapitel 1: Terminologi og definitioner  

Kunde (1.16)  

NRGi kommenterer, at Energinet.dk venligst bedes nævne tilflytning som mulighed på linje 3-4  

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og tilføjer ”tilflytning” i definitionen. 

 
Kapitel 1: Terminologi og definitioner  

Kundeportalen (1.17) 
DONG Energy kommenterer, at det fremgår, at kundeportalen 'integreres direkte på elleve-
randørens hjemmeside', men hvad menes med dette ordvalg? Leverandøren bør have valgfrihed 
til metode for at kunne dirigere kunden til kundeportalen og bør kunne nøjes med fx et link til 
Kundeportalen via egen hjemmeside. Ellers pålægger markedsforskrifterne krav til leverandørens 
egen Selvbetjenings-/Onlinestrategi. 
 

Energinet.dk svar 
Kundeportalen er af væsentlig betydning for kunderne, da portalen kan benyttes til fremvisning 
af forbrug og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed  
for at kontakte sin elleverandør i forbindelse med leverandørskift, ligesom der med indførelsen af  
engrosmodellen lægges op til, at kunden skal kunne igangsætte proces for fejlagtigt leverandør-
skift via kundeportalen. Det er elleverandørens ansvar at sikre, at løsningen er let og intuitivt 
tilgængelig for kunden, men derudover har Energinet.dk på nuværende tidspunkt ikke fastsat 
nærmere regler for, hvordan kunden skal kunne tilgå kundeportalen. Energinet.dk omformulerer 
definitionen, således at ordlyden bliver ”Kundeportalen er en applikation udviklet af Energi-
net.dk, der på en let og intuitiv måde, skal stilles til rådighed via elleverandørernes hjemmeside 
overfor kunden.”  

 

Kapitel 1: Terminologi og definitioner  

Mægler (1.21) og tredjepart (1.34) 
DONG Energy skriver, at mægler-begrebet skal udvides, så det utvetydigt fremgår, at en mæg-
ler også kan være "tredjepart, der i eget navn sælger leverandørens produkter, men hvor leve-
randøren varetager al relevant markedskommunikation med DataHub m.v. for mægleren" (en 
”underentreprenør- / private label salgs-” model). Dette synes implicit at være hensigten med 
mæglerbegrebet ift. ønsket om øget konkurrence på markedet, men det skal fremgå klart. 

Energinet.dk svar 
I definitionen af mægler er det anført, at en mægler er en tredjepart. Tredjepart er ligeledes 
defineret i definitionskapitlet i markedsforskrift H1:  
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”Fysiske og juridiske personer, der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men 
som ikke selv udgør aktører eller kunder. Fx er måleoperatører, mæglere og energirådgivere 
tredjeparter, der ikke er aktører.” 
 
Energinet.dk vil på baggrund af DONG Energys høringssvar præcisere afsnit 3.7 i markedsfor-
skrift H1, således at det fremgår klart, at mægleren ved indførelsen af engrosmodellen sidestilles 
med øvrige tredjeparter, der alene kan få adgang til data via kundestyret dataadgang (tredje-
partsadgang). Konsekvensen for mæglere er således, at de kun kan modtage data fra DataHub 
ved at indhente elektronisk accept fra kunden om, at de som tredjepart har tilladelse til at ind-
hente oplysninger om målepunktet, hvilket derefter vil ske via den kundestyrede dataadgang. 
 

 

Kapitel 3: Generelle krav til elleverandør og netvirksomhed 
 

Afsnit 3.3 Stikprøvekontrol 

Energinet.dk’s stikprøverkontrol (side 13) 

DONG Energy skriver, at andel og omfang af stikprøver ift. kundeaftaler, accept til indhentning 
af stamdata, fejlagtige skift/flytninger etc. bør defineres nærmere, så det er klart for aktørerne, 
at og hvordan de kigges i kortene og i hvilket omfang herunder hvilke krav til dokumentation, 
der stilles i kontroløjemed. Generelt stilles spørgsmålstegn ved om forskrifternes krav til doku-
mentation af aftaler m.v. strækker længere end gældende lovgivninger? Specifikt bør krav om 
dokumentation for accept af leverandørskifte ved erhvervsaftaler beskrives nærmere ift. gæl-
dende lovgivning. Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen gælder kun for privatkunder, men ikke 
for erhvervskunder. Dokumentationskravet bør derfor ikke omfatte krav til at skulle fremsende  
underskrevne erhvervsaftaler (som p.t. er tilfældet), hvilket dels udgør et stort administrativt 
arbejde samt giver ENDK utilsigtet indsigt i aftale- og produktforhold, som ikke vedkommer an-
dre end aftaleparterne. I henhold til nuværende lovgivning kan der ikke stilles krav til skriftlige 
aftaler/underskrifter for erhvervskunder, så da forskriften blot kræver, at gældende regler over-
holdes, skal dette også afspejles i stikprøve-dokumentationskrav.  Det bør fremgå om stikprøve-
dokumentation kan fremlægges i form af egen revisionspåtegning.  
 

DONG Energy spørger, om kravet om skriftlighed/elektronisk aftale også gøres gældende for 
erhvervskunder i henhold til gældende dansk aftalelovgivning? Hvis ikke må/bør markedsfor-
skrifterne ikke introducere krav, der går videre end gældende lov. 
 

OK henviser til afsnittet  
”Herudover foretages kontrol af leverandørskift, som efterfølgende annulleres, hvor Energinet.dk 
anmoder elleverandøren om at oplyse årsag hertil til Energinet.dk’s information og eventuel vi-
dere foranstaltninger”  
og skriver, at en kontrol af leverandørskifte som er annulleret er en unødig kontrol. Kunden bli-
ver ikke generet eller adviseret om de elementer som er sat i gang, og en annullering er en legal 
anvendelse af markedsforskrifterne. En kontrol af disse situationer er derfor ene og alene et for-
dyrende element for slutkunden da en kontrol vil trække ressourcer både ved Energinet.dk samt 
leverandøren. Derfor bør denne kontrol helt fjernes. OK vil desuden anmode om at elimere en 
generel stikprøvekontrol af leverandørskifte, og alene fokusere den mod de tilfælde hvor Energi-
net.dk har en begrundet mistanke om fejl eller mangler. I kraft af at der indføres krav om CPR 
nr. ved anmeldelsen leverandørskiftet (jf. afsn. 4.1) er der en implicit validering af det rette 
kundeforhold, og dermed også at kunden har udleveret sine oplysninger, hvorfor en accept er 
mest sandsynlig  
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Energinet.dk svar 
Før indførelsen af DataHub skulle elleverandørerne efter anmodning fra netvirksomhederne 
fremlægge dokumentation for aftalens indgåelse. Dette krav har dannet grundlag for modellen 
for og omfanget af Energinet.dk’s stikprøvekontrol.  
 
Efter BEK nr. 196 af 27.02.2013, bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om 
elforsyning, skal elleverandører fremlægge dokumentation for aftaleindgåelse efter Energi-
net.dk’s anmodning, jf. § 15, stk. 1. Efter § 15, stk. 2 skal Energinet.dk fastlægge procedure for 
anmeldelse og verifikation af aftaler, ligesom Energinet.dk efter § 15, stk. 2 skal gennemføre 
stikprøvekontrol eller anden verifikation.  
 
I forbindelse med metodegodkendelse2 af markedsforskrift H1, var det endvidere et krav fra 
Energitilsynet, at Energinet.dk indførte en stikprøvekontrol af de gennemførte leverandørskift.  
Kravet om stikprøvekontrol var begrundet i et generelt krav om sikring mod fejlagtige leveran-
dørskift, og dermed ikke kun i forhold til privat- eller erhvervskunder. Proceduren for gennemfø-
relse af kontrol af gennemførte og tilbageførte leverandørskift er anmeldt til Energitilsynet, og 
godkendt på Energitilsynets møde den 29. januar 2013.  
 
Svar til DONG Energys bemærkninger: 
Energinet.dk har udarbejdet en vejledning, som nærmere beskriver, hvilken dokumentation elle-
verandørerne kan indsende ved stikprøvekontrol af gennemførte leverandørskift. Vejledningen 
fremsendes til elleverandøren ved udtagelse af målepunkter til stikprøvekontrol.  
 
Konkret til de nævnte punkter: 
Krav til erhvervsaftaler er beskrevet i vejledningen: 
Erhvervsaftaler kan indgås på de tre måder, der er beskrevet i forbrugerbeskyttelsesbekendtgø-
relsen, men en bindende aftale med en erhvervskunde kan også indgås på andre måder. Fx kan 
indgåelse af en erhvervsaftale bekræftes pr. SMS. 
Der kan mundtligt indgås en bindende aftale om leverance af elektricitet med en erhvervskunde. 
Men jf. overfor er det et krav, at der foreligger en skriftlig eller elektronisk aftale, før der kan 
anmeldes leverandørskift til DataHub. 
 
Energinet.dk skal ikke have indsigt i aftale og produktforhold, hvorfor det accepteres, at sådanne 
forhold ”blændes af” inden indsendelse af en kontrakt som dokumentation for indgået aftale. 
 
Svar til OK’s bemærkninger: 
Der gennemføres en 100 % opfølgning på annullerede og fejlagtige leverandørskift, idet leveran-
døren for alle disse gennemførte processer skal angive en fordeling i følgende grupper: 
Kundens udnyttelse af fortrydelsesretten  
Fejlagtig disponent / forkerte stamdata 
Manglende aftalegrundlag / ugyldig aftale 
Tekniske / menneskelige fejl 
Andet 
 
Pkt. 1) kan kun anvendes som begrundelse for annullerede leverandørskift.  
 
Det er korrekt, at 1) er en helt legal grund til at annullere et anmeldt leverandørskift. Dette er 
også tilfældet for 2), når det sker frem til 4 dage før skæringsdagen for leverandørskiftet.  
 
Baggrunden for, at Energinet.dk gennemfører en 100 % opfølgning er, at det generelt er målet i 
 

2 Energinet.dk – metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter (datahubben) - Energi-
tilsynets møde den 29. januar 2013 
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markedet, at der ikke indgås uhensigtsmæssige aftaler, hvilket har været et krav fra Energitilsy-
net i forbindelse med metodegodkendelse af forskrift H1 den 29. januar 2013. Stikprøvekontrol-
lerne indberettes til Energitilsynet med henblik på at kunne foretage en samlet vurdering af mar-
kedssituationen og således at kunne identificere eventuelle behov for tiltag til sikring af, at mar-
kedet til stadighed er velfungerende. Dette kan alene vurderes ved en fuldstændig redegørelse 
fra elleverandørerne for alle tilbageførte leverandørskift. Hvis der ikke sker opfølgning på tilbage-
førte leverandørskift, er det ikke muligt at vurdere indsatsen i markedet, herunder identificere 
eventuelle trends eller udvikling i markedet. 
 
Energinet.dk er løbende i dialog med Energitilsynet vedr. metoderne for stikprøvekontrol, herun-
der med det formål at finde det rette, fremtidige niveau for stikprøverne såvel i forhold til de 
nuværende regler som med indførelsen af engrosmodellen. 

 

Afsnit 3.5 Historiske måledata  

Begrænsningen i adgangen til historiske timedata i tilbudsfasen i DataHub (side 14) 
Energi Fyn anfører, at det bør være muligt som EL at hente timetidsværdier i tilbudsfasen.  
 
Dansk Energi anfører, at det fremgår af afsnit 3.5 om ”Historiske måledat”a, at en elleverandør 
i forbindelse med tilbudsgivning alene – med kundens udtrykkelige mundtlige samtykke – kan få 
adgang til forventet årsforbrug og seneste årsforbrug (altså en værdi) uanset hvilken kundetype, 
der er tale om. Yderligere adgang kræver kundens ”kundestyrede dataadgang”, hvilket vil sige 
via Nem-Id.  Der er tale om en kraftig begrænsning i forhold til i dag, hvor en tilbudsgiver har 
adgang til min. 1 års historiske timedata. Uden disse data kan en leverandør ikke lave en effek-
tiv tilbudsgivning til en erhvervsdrivende, da det ikke er muligt at vurdere kundens forbrugsprofil 
og dermed beregne et effektivt pristilbud. Timedataene er en hel naturlig del af tilbudsfasen. 
 
Forskrifterne indarbejder muligheden for, at disse data kan tilgås via den benævnte 3. parts 
adgang, men Nem Id er en meget tung og fordyrende løsning. Det vil besværliggøre processen 
og kræve kundens aktive involvering i en proces, der i dag fungerer uden. Dette vil afholde nogle 
kunder fra besværet omkring at skifte leverandør og dermed potentielt underminere konkurren-
cen og dermed det basale formål med Engrosmodellen. Alternativt vil nye leverandører være 
nødsaget til at indarbejde en ekstra risikopræmie i deres tilbud, hvilket vil være fordyrende for 
kunden og ligeledes være imod hensigterne med Engrosmodellen. 
Dansk Energi foreslår, at begrænsningen fjernes. Vi har forståelse for princippet om privacy by 
design, og at det er vigtigt i udviklingen af DataHub, at der indtænkes et forsigtighedssynspunkt, 
således at der ikke er helt fri adgang til data, men at adgangen begrænses, så kun det nødven-
dige forefindes. I det her tilfælde mener vi dog, at man er gået for langt. Funktionaliteten i Da-
taHub ødelægges, når leverandørerne ikke kan få adgang til helt nødvendige data for at lave et 
effektivt tilbud. Efter Dansk Energis opfattelse var det netop en af grundpillerne i beslutningen 
om at etablere en DataHub, at her kunne elleverandørerne få nem adgang til den nødvendige 
data i forbindelse med tilbudsgivning og leverandørskift, således at netselskaber ikke skulle in-
volveres, og man undgik at kunderne selv skulle ligge inde med data. Selv hvor kunder kender 
deres forbrug og kan oplyse det telefonisk, kan en elleverandør have behov for at tjekke oplys-
ningerne i Data-Hubben for ikke at basere et tilbud på kundens oplysninger og dermed risikere 
et tab. 
 
Den kundestyrede Nem Id adgang er på mange måder problematisk. Den aftale, som elleveran-
dørerne i dag har indgået med Nem Id, er alene en adgang for kunderne til at logge på DataHub 
via elleverandørernes portaler for at se data, men derimod ikke som svarende til afgivelse af en 
signatur, altså en godkendelse eller accept. Det er forskellige produkter hos Nem Id og skal kun-
derne kunne bruge deres Nem Id til at give samtykke, annullere leverandørskift o.l. beslutninger, 
er det en anden Nem Id løsning, der er behov for, som er markant dyrere end den, som elleve-
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randørerne i dag har indgået aftale om. Det vil derfor svare til et pålæg fra Energinet.dk om op-
graderingen af løsningen. 
 
Dansk Energi vil som nævnt opfordre til, at dataadgangen genovervejes, da det er ødelæggende 
for markedets funktion, hvilket også bør veje tungt i overvejelserne omkring databeskyttelse af 
forbrugeroplysninger. Der bør kunne etableres adgang til nødvendige data uden kundestyret 
Nem Id adgang eller som minimum indarbejdes en skelnen mellem forbrugere og erhvervsdri-
vende. Det er ikke hensigtsmæssigt at indføre denne begrænsning i lyset af nugældende H1-
versioner og den generelle anvendelse af disse timedata i markedet i dag. 
 
OK deler Dansk Energis svar på dette tiltag, og ønsker at alene at præsentere, at dette vil øde-
lægge et blomstrende marked blandt de mindre erhvervskunder. Derfor bør der som minimum 
implementeres en sondring mellem private og erhvervskunder, hvor historiske data for er-
hvervskunder ikke kræver en kundestyret adgang. 
 
DONG Energy skriver, at det er uacceptabelt og ikke hensigtsmæssigt for leverandører til flex- 
og timeafregnede erhvervskunder, at der ikke kan hentes historiske timedata til tilbud uden 
kundens aktive indsats (fx via ”kundestyret dataadgang” på mange berørte målepunkter). Effek-
tive tilbud til erhvervskunder afhænger af en administrativ nem adgang til disse timedata. 
Der bør derfor indføres skelnen mellem kundetyper, såfremt denne begrænsning skal fastholdes 
for privatkunder, hvilket forekommer at være det primære formål. Fx kan CVR-nr. bruges til 
validering om der er tale om en erhvervskunde således, at der for disse kan gives umiddelbar 
adgang til historiske timedata minimum 1 år tilbage. Således undgår man at pålægge denne 
opgave på kunden (ved at skulle give ”kundestyret adgang”) og besværliggør tilbudsprocesser 
og dermed potentielt underminerer den fri konkurrence. Det kan ikke have være H1-
arbejdsgruppens hensigt at indføre denne begrænsning i lyset af de nugældende H1-
formuleringer, hvor der er mulighed for adgang til timedata i DataHub mod samtykke fra kunden 
(hvilket for erhvervsaftaler bør være tilstrækkeligt, jf. princippet om mundtlige aftaler er sidestil-
let med skriftlige. Dokumentationspligten pålægges naturligvis leverandøren). Det anbefales 
derfor fx, at de gældende formuleringer genindføres i fremtidige forskrifter. Dette vil skulle kon-
sekvensrettes i afsnit 4.1 ad 1 m.v. 
 
Energi Danmark anfører, at de kan fuldt ud tilslutte sig, de indvendinger Dansk Energi allerede 
har gjort mod begrænsningen af leverandørernes adgang til historiske data i tilbudsfasen.(jf 
Dansk Energis notat af 2013-10-08). Det er helt afgørende, at el-leverandørerne har nem ad-
gang til disse kundeprofiler, da tilbudsgivning i stort omfang hviler på disse data, og uden dem 
begrænses konkurrencen med dyrere priser for kunderne til følge. Energi Danmark mener, at det 
må være absolut påkrævet, at sådanne restriktioner først træder i kraft, når et system, der kan 
håndtere kundetilladelser, er etableret og godkendt af markedets aktører.  
Et eksempel til belysning af problemstillingen: med udgangspunkt i det nuværende system, ville 
en kunde, fx en kommune med 700 målepunkter, i en udbudsfase blive stillet overfor en meget 
stor opgave. Hvis eksempelvis 5 leverandører er interesserede i at give tilbud i løbet af en perio-
de på 14 dage, så skal kommunen logge ind 5 gange 700 gange, med 700 forskellige web-
access koder. Det ville selvsagt være en særdeles uhensigtsmæssig arbejdsgang, som tillige er 
meget ressourcekrævende og omkostningstung. Efterfølgende vil leverandørerne også skulle 
logge ind 700 gange, hvis kunden accepterer. 
Idet det endnu ikke er muligt at hente historiske data fra DataHub på en nem og smidig måde, 
er Energi Danmark meget bekymret for, om dette overhovedet er muligt at implementere inden 
for den relativt korte tidsfrist, - med de restriktioner H1 indebærer. Energinet.dk anfører som 
argument, med et citat fra lovbekendtgørelse nr.279, i svaret til det ovenfor nævnte notat fra 
Dansk Energi, at dette nødvendiggør begrænsning af adgang til timedata. Dette er efter Energi 
Danmarks mening en overfortolkning. I citatet står der, at ”Udvikling af DataHub’s funktionalitet 
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i retning af flere informationer af nærmere personlig interesse…”. Energi Danmark tolker, at det-
te henfører til de NYE informationer, som DataHub beriges med, altså engrosstamdata, og IKKE 
til de historiske data, som der jo hele tiden har været adgang til. En alternativ løsning, som 
dækker kundernes behov for at beskytte data, kunne være, at etablere mulighed for at kunderne 
kan spærre deres data, såfremt de måtte ønske dette. 
 
Energi Danmark skriver, at det overordnede indtryk er, at forskrifterne alene omhandler privat-
kunde-markedet. Det giver anledning til stor bekymring for, at det ikke vil være muligt at fast-
holde et velfungerende erhvervskunde-marked, sådan som det fungerer i dag. Problemerne ved-
rører primært: 
a. Begrænsning af el-leverandørens adgang til historiske data 
b. Kundedefinitionen og restriktioner ved kontraktindgåelse 
Det ser ud til at ”en mand - en elmåler” er blevet løftet til at være det generelle tilfælde, som 
alle andre situationer må indordne sig under. Dette udgangspunkt afviger dog markant fra den 
måde, som erhvervs-kunde-segmentet er struktureret på, samt den måde hvorpå der indgås 
aftaler på dette marked.  Energi Danmark finder dette meget bekymrende. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at en markedsaktør har gjort styrelsen op-
mærksom på, at kravet i pkt. 3.5 om, at en kunde kan give et el-handelsselskab adgang til sine 
historiske forbrugsdata (kundestyret dataadgang) igennem NEM-ID kan udgøre en barriere for 
erhvervskunders skift. Dette er særligt begrundet i, at flere erhvervskunder har mere end én 
måler og der skal gives adgang via NEM-ID for hver enkelt måler.  Styrelsen foreslår derfor, at 
samtykke til at få historiske måledata kan gives uden brug af NEM-ID.   
 
Datatilsynet skriver, at der skal være sikkerhed for autenticitet og integritet, herunder f.eks. 
ved anvendelse af elektronisk signatur eller individuelle, fortrolige adgangskoder. Dette vil f.eks. 
kunne iagttages ved hjælp af en løsning, hvor der sker en verifikation via NemId eller lignende.  
Datatilsynet skal derfor anbefale, at løsningen indrettes på en sådan måde, at der vil være den 
fornødne sikkerhed for, at det rent faktisk er den person, der videregives oplysninger om, der 
har givet samtykke. 
 
Energinet.dk svar 
Som det fremgår af de indkomne høringssvar, er begrænsningen af adgangen til historiske time-
data i tilbudsfasen et væsentligt emne. På baggrund af de indkomne høringssvar har Energi-
net.dk i samråd med Direktørgruppen drøftet den videre proces samt eventuelle justeringer til 
det udkast, der har været sendt i høring.  
I det følgende bliver baggrunden for høringsversionens skærpelse af adgangen til timedata til 
tilbudsgivning gennemgået.   
 
Baggrund for skærpelsen af adgangen til timedata til tilbudsgivning: 

I lovbemærkningerne til elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 279 af 
21. marts 2012 med senere ændringer, er det anført, at:  
 

”Udviklingen af datahubbens funktionalitet i retning af flere informationer af nærmere 
personlig interesse vil derfor ske i respekt for principperne om ”privacy by design”, som 
datahubben og Energinet.dk's forskrifter vedrørende anvendelsen af datahubben løbende 
skal indarbejde.” 
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Ligeledes fremgår det af Energitilsynets metodegodkendelse af markedsforskrifterne (Data-
Hub)3, at såvel Energistyrelsen som Forbrugerrådet efterlyser, at markedsforskrifterne bør ud-
formes under hensyn til principperne om ”privacy by design”. 
 
Energistyrelsen har desuden drøftet forholdet til persondataloven med Datatilsynet. 
 
Sidestillet med myndighedernes bekymring for adgangen til data, vil datamængden, udvekslin-
gen af data mellem aktører og mængden af person- og forretningsfølsomme data i DataHub øges 
ved indførelsen af engrosmodellen. Ikke mindst på grund af lovkravet om samfakturering, men 
også eksemplificeret ved ”Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i 
slutforbruget” af 3. december 2013, som pålægger netvirksomheder at indsende timemålte for-
brugsdata til DataHub fra de af netvirksomhedernes slutbrugere, hvor der er idriftsat fjernaflæ-
ste elmålere. 
 
Det er med baggrund i ”privacy by design”-tankegangen, at reglerne er blevet skærpet i forskrif-
ten for engrosmodellen, hvor adgangen i tilbudsfasen kun omfatter muligheden for at indhente 
seneste årsforbrug.  
 
Energinet.dk vurderer, at det er væsentligt at beskytte oplysninger af nærmere personlig inte-
resse i DataHub, fx ved at begrænse adgangen til oplysninger. Dette gælder særligt, da elleve-
randøren i en tilbudsfase ikke har indgået en aftale med kunden, og hensynet til beskyttelsen af 
adgangen til oplysninger af personlig interesse vejer tungere end elleverandørernes kommerciel-
le interesser. Udviklingen er sket med udgangspunkt i, at modellen i stedet skal være ”customer 
driven”. Hvis elleverandøren ønsker yderligere oplysninger om en potentiel ny kundes forbrug, 
kan dette dermed ske i DataHub ved, at forbrugeren giver elleverandøren specifik adgang (tred-
jepartsadgang til data). Tredjepartsadgang er en kundestyret adgang (via NemID), hvor kunden 
ved elektronisk fuldmagt giver en tredjepart eller elleverandøren adgang til at indhente flere eller 
alle stamdata og måledata om kunden, og hvor dataudtræk af de relevante data sker fra Data-
Hub. Elleverandøren har således stadig mulighed for at få adgang til de samme data, adgangen 
kan blot ikke tilgås af elleverandøren uden videre, men skal ske ved dialog med forbrugeren. 
 
Beslutningen om at begrænse leverandørens adgang til timedata til tilbudsgivning blev desuden 
understøttet af arbejdsgruppen for Forskrift H14. I forhold til erhvervskunder blev det drøftet i 
arbejdsgruppen, at denne type kunder generelt har detaljeret viden om elforbrug og dermed i 
høj grad i forvejen vil kunne oplyse om historisk elforbrug. Ligeledes bør det fremhæves, at ind-
dragelse og dialog med kunden i forvejen er højere ved aftaleindgåelse med erhvervskunder i 
forhold til privatkunder, og at virksomheders energiforbrug kan betragtes som en kommerciel 
følsom oplysning. 
 

Afsnit 3.5 Historiske måledata  

Adgangen til 1 års historiske timedata for flex- og timeafregnede målerpunkter (side 14) 

Dansk Energi kommenterer, at når der er indgået en gyldig aftale mellem en elleverandør og 
en flex- eller timeafregnet kunde, men leverancen endnu ikke er påbegyndt, fremgår det af af-
snit 3.5, at der gives adgang til måledata 1 år tilbage. På dette tidspunkt er der indgået en gyl-
dig aftale mellem elleverandøren og kunden, og Dansk Energi forstår derfor ikke, hvorfor der er 
 

3  Energinet.dk – metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter (datahubben) - Ener-
gitilsynets møde den 29. januar 2013 

4  Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Energinet.dk (formandsskab), Dansk 
Energi, Energitilsynet, Energi Fyn, Energi Nord, Natur-Energi, Ikast El- og Varmeværk, 
DONG Energy, Vindstød.dk, Energi Danmark, SE 
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behov for en begrænsning på, at data alene kan hentes et år tilbage. Når aftalen er indgået, bør 
elleverandøren have adgang til alt data for den periode, hvor kunden har boet på adressen. Der 
bør i udgangspunktet være tillid til, at en elleverandør agerer på sin kundes vegne (der er en 
indgået aftale), og dermed har kundens accept, når der søges adgang til de data, som elleve-
randøren måtte finde nødvendige.  
 
I øvrigt er der i dag et lovkrav til netselskaberne om, at alle forbrugere – privat eller erhverv – 
en gang årligt skal have en sammenligning med de seneste 3 års elforbrug. Dette krav overtages 
i Engrosmodellen af elleverandørerne, og det er Dansk Energis forventning, at dette krav også 
fremover skal gælde erhvervsdrivende. Energistyrelsen har endnu ikke udarbejdet den nye be-
kendtgørelse om elleverandørernes fremtidige opgaver i medfør af § 72 a, stk. 7, jf. stk. 5, så de 
nye regler kendes endnu ikke, men for at opgaven kan løftes, må elleverandørerne nødvendigvis 
have adgang til disse data i DataHub. Alternativet vil være, at erhvervsdrivende alene får oplys-
ningen for den periode, de har været hos deres seneste elleverandør, og det er ikke vores for-
ståelse, at det var sådan myndighederne havde forestillet sig det. Da erhvervsdrivende forholds-
vis hyppigt skifter leverandør, vil det stort set udhule ideen i at anskueliggøre kundens elforbrug 
mhp. energibesparelser. I dag fremgår kravet af bkg. 677 af 21/6-2010 om energispareydelser i 
net- og distributionsvirksomheder, kap. 2.  Det fremgår i øvrigt ikke af afsnit 3.5, hvilke histori-
ske data en elleverandør har adgang til, når leverancen påbegyndes. Flere afsnit er formuleret 
som ”i perioden mellem godkendelse af leverandørskift og start af leverance”, men som nævnt 
har en elleverandør også behov for historiske data efter, at leverancen er påbegyndt. Afsnittene 
bør omformuleres, så der kun skelnes mellem tilbudsfasen og fra aftalen er gyldigt indgået. 
 
Energinet.dk svar 
I forbindelse med udarbejdelsen af de nuværende markedsregler (DataHub) blev spørgsmålet 
diskuteret indgående, hvor branchen blev spurgt om behovet for adgangen til historiske timeda-
ta. Fra branchen blev det oplyst, at 1 år ville være tilstrækkeligt. Tidsangivelserne blev derfor 
alene indsat efter branchens ønske. Energinet.dk tog igen spørgsmålet med engrosmodelar-
bejdsgruppen op i efteråret 2012 i revideringen af markedsforskrifterne. Her blev afvejningen af 
branchens anvendelse af data over for omkostningsbyrden ved at stille data til rådighed i Data-
Hub drøftet. Branchen oplyste i denne forbindelse, at der ikke var et konkret behov på nuværen-
de tidspunkt. På baggrund af branchens tilbagemelding er en udvidelse af data ikke med i scopet 
for engrosmodelprojektet.  
 
Energinet.dk afventer Energistyrelsens færdiggørelse af bekendtgørelsen vedr. elleverandørernes 
fremtidige opgaver i medfør af § 72 a, stk. 7, jf. stk. 5. Energinet.dk er opmærksom på bkg. 677 
af 21/6-2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (nu BEK nr 1452 af 
16/12/2013), men da den nye bekendtgørelse om elleverandørernes fremtidige opgaver i medfør 
af § 72 a, stk. 7, jf. stk. 5 endnu ikke er udarbejdet, har Energinet.dk jf. branchens tilbagemel-
ding og ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, i form af den omkostningsbyrde der vil være 
forbundet med en udvidelse, ikke udvidet adgangen til data på nuværende tidspunkt. 
 

Kapitel 3.6 Andre generelle regler og krav 

Stamdataansvar (side 15) 

DONG Energy skriver, at det bør tilføjes, at også ENDK varetager en del af stamdataansvaret i 
deres rolle som aktør og ansvarlig for bl.a. engrosrelaterede stamdata.  

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og præciserer definitionen. 
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Kapitel 4: Leverandørskift 
 
Indledning - leverandørskift 

Samtykke fra kunden i forbindelse med leverandørskift 
Datatilsynet skriver, at det følger bl.a. af markedsforskriften, at der ved leverandørskifte vil 
blive benyttet samtykke fra den enkelte kunde og at elleverandøren efter en CPR-verificering kan 
sende en anmodning til den såkaldte Datahub.  
 
Datatilsynet forudsætter indledningsvist, at det af elleverandøren indhentede samtykke vil leve 
op til kravene i persondatalovens § 3, nr. 8, herunder at samtykket skal være frivilligt, specifikt 
og informeret. 
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk er enig med Datatilsynet i, at det er elleverandørens ansvar at sikre, at de til en-
hver tid lever op til persondatalovens regler, herunder kravene jf. persondatalovens § 3, nr. 8. 
Ligeledes skal elleverandører opfylde markedsforskrifternes regler, hvor det er et krav til anmel-
delse af leverandørskift i DataHub, at der foreligger en skriftlig eller elektronisk aftale med kun-
den. Sådan aftale skal være i overensstemmelse med gældende regler herom, f.eks. Forbruger-
beskyttelsesbekendtgørelsen (BEK nr 196 af 27/02/2013) § 2, stk. 3 hvor det er fastslået, at 
inden en elleverandør har indgået et kundeforhold med en forbruger, må elleverandøren kun 
indhente oplysninger om forbrugeren i DataHub, hvis forbrugeren giver sit udtrykkelige samtyk-
ke. 
  

 
Indledning - leverandørskift 

Processen for registrering af yderligere kunde/disponent 2 
DONG Energy anfører, at processen for registrering af yderligere kunde/disponent 2 på et må-
lepunkt (punkt 3 nederst i afsnittet) er ikke kundevenlig og kan desuden udgøre et konkurren-
cemæssigt problem, da den nuværende elleverandør kan have interesse i at forsinke registrerin-
gen af kundenavn 2 for at forhale leverandørskiftet. Desuden vil kunden utilsigtet kunne udsæt-
tes for tilbud, der kan give anledning uberettigede kontraktbrud eller lign.. 
Der bør åbnes mulighed for, at ny leverandør kan indrapportere disponent 2 ved leverandørskif-
te. 
 
Energinet.dk svar 

Der er tale om en fortsættelse af det nuværende regelsæt, der blot er tilpasset rollefordelingen, 
som den bliver med indførelsen af engrosmodellen. Energinet.dk kan desværre ikke imødekom-
me DONG Energys ønske om, at en fremtidig elleverandør kan indrapportere ”kunde 2” ved leve-
randørskift, da det alene er den person, der er registreret som kunde for målepunktet, der kan 
indgå aftaler vedr. målepunktet. Den nuværende elleverandør er naturligvis forpligtet til at over-
holde de regler, der følger af markedsforskrifterne, herunder registrere en ”kunde 2” ved en 
kundes henvendelse. Hvis Energinet.dk bliver opmærksom på / gjort opmærksom på, at den 
nuværende elleverandør forsinker registreringen af ”kunde 2”, vil Energinet.dk reagere herpå i 
forhold til overholdelse af markedsreglerne.  
 

 
Indledning - leverandørskift 

Målepunktet status ny-oprettet og leverandørskift kan ske med forkortet (1 dags) varsel 
DONG Energy skriver, at afsnittet bør indeholde beskrivelse af den variant af leverandørskifte-
processen, hvor målepunktet har status ny-oprettet og leverandørskift kan ske med forkortet (1 
dags) varsel, men uden annulleringsmulighed. I denne variant er der procestrin, som ikke har 
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mening og derfor bør der fremgå en oversigt over denne proces for sig selv (kan alternativt in-
kluderes i kap. 10 om oprettelse af nyt målepunkt). 
 
Energi Danmark spørger, om leverandørskift med 1 dags varsel gælder på nyoprettede måle-
punkter både forbrug og produktion? 
 
Energi Fyn anfører vedr. nyoprettet måler, at EL har ansvaret for at anmelde leverandørskiftet, 
så 14 dages fortrydelsesfrist kan overholdes, og at det konflikter med 1 dags varsel. Det bør 
derfor fremgå, at EL ikke kan give fortrydelsesfrist i disse tilfælde. 
 
Tilflytning med tilbagevirkende kraft konflikter også med fortrydelsesfrist.  
 

Energinet.dk svar 
Den 21.1.2014 metodegodkendte Energitilsynet Energinet.dk’s anmeldelse af leverandørskift på 
et nyoprettet målepunkt, der fastslår, at leverandørskift i disse tilfælde kan anmeldes helt frem 
til 1 arbejdsdag før tilslutning til nettet. Tidligere blev kunden ved oprettelse af et nyt målepunkt 
automatisk tilknyttet den forsyningspligtige elleverandør af DataHub.  
 

I forhold til den foreslåede leveringspligtregulering anser Energinet.dk det ikke for muligt at op-
retholde proceduren, hvor den forsyningspligtige elleverandør automatisk tilknyttes et nyoprettet 
målepunkt. Det påtænkes derfor i stedet at indføre en procedure, hvor et målepunkt oprettes 
uden elleverandør, og hvor processen for tilflytning derfor kun anvendes på nyoprettede måle-
punkter. Denne procedure medfører tillige, at levering ikke kan påbegyndes inden en tilflytning 
er sket. Hermed bortfalder behovet for leverandørskift med 1 arbejdsdags varsel, hvorfor mulig-
heden derfor udgår fra forskriften. 
 

Afsnit 4.1 Generelle regler ved leverandørskift 

CVR/CPR (Side 18, 2. og 4. afsnit) 

Energi Fyn svarer, at det kan give udfordringer, at leverandørskift afvises, hvis der ikke er 
match på CVR/CPR, idet der forventeligt er en del ukorrekte eller opløste CVR-numre i DataHub'-
en. Det registrerede CVR nr. kan kun ændres af den nuværende EL - det bør også nævnes om-
kring CVR. Generelt burde CVR/CPR krav lempes - grundet de nye skrappe regler i forbrugerbe-
skyttelsesbekendtgørelsen omkring kontraktindgåelse mv. 
 

Energinet.dk svar 
Det vil ikke være muligt at lempe kravet om CVR/CPP-tjek uden, at det må formodes at påvirke 
antallet af fejlagtige leverandørskift negativt. En lempelse af reglerne vil således stride mod år-
sagen til indførslen af tjekket. For hvad angår de ukorrekte eller opløste CVR-numre i DataHub, 
påhviler det den stamdataansvarlige at sikre, at CVR-numrene i DataHub er opdaterede. 

 

4.1 Generelle regler ved leverandørskift 

”Først til mølle-princippet” (Side 18, afsnit 4.1, ad 4) 

Dansk Energi kommenterer, at der i afsnit 4.1 i afsnittet ”Ad 4 Godkendelse” fremgår det, at 
godkendelse af leverandørskift sker efter først til mølle princippet, og at der ikke kan ske senere 
leverandørskift til samme dato. Dansk Energi finder, at der kunne være situationer, hvor der 
med fornuft kunne være behov for senere leverandørskift til samme dato. Man kunne fx forestille 
sig en situation, hvor en kunde laver en aftale, der først begynder 6 måneder frem i tiden (eller 
10 år som forskriften angiver som muligt). Efter 3 måneder (eller 9 år) får kunden et bedre til-
bud med start samme dag og kunden tegner derefter denne aftale og opsiger den gamle endnu 
ikke påbegyndte aftale. Umiddelbart ser det ud til, at denne situation ikke muliggøres i Data-
Hubben, da senere leverandørskift vil blive afvist. Det virker uhensigtsmæssigt.  
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Energinet.dk svar 
Der er ikke tale om en ændring i forhold til de nuværende og gældende markedsregler. 
 
Når flere forskellige aktører kan melde både til- og fraflytning på samme målepunkt, er det nød-
vendigt at lave gennemsigtige regler for, hvordan DataHub vil agere. Det er således ikke teknisk 
muligt at lade det være op til DataHub at vurdere, hvilket leverandørskift der er det rigtige. Em-
net har ikke været bragt op af arbejdsgruppen i forbindelse med udarbejdelsen af engrosmodel-
forskrifterne, ligesom Energinet.dk ikke modtog høringssvar vedr. ”først til mølle-princippet” i 
forbindelse med høringen af DataHub-forskrifterne i november 2011. Hvis branchens erfaringer 
viser behov for at revidere regler, skal det vurderes i forbindelse med en senere version af Data- 
Hub. 

 
Afsnit 4.1 Generelle regler ved leverandørskift 

Måleraflæsning (4.1 punkt 9 og 10) 
NRGi kommenterer, at der bør være overensstemmelse i begreberne aflæsning og opgørelsen 
fra netvirksomheden samt tællerstand og forbruget til elleverandør. Det drejer sig vel om tæller-
stand og forbrug i begge tilfælde. I figuren med EDI-meddelelser bør der stå det samme i pilen 
fra Netselskab til Datahub og i pilen fra Datahub til Elleverandør : ”Tællerstand og Forbrug” 
 
NRGi og Dansk Energi kommenterer vedr. ad 9, 4. afsnit, sidste linie: ”hvis netvirksomheden 
modtager meddelelse fra DataHub om annullering af leverandørskift, behøver netvirksomheden 
ikke foretage yderligere tiltag, hvis aflæsning ikke er meldt til DataHub endnu. Aflæsninger, som 
netvirksomheden allerede har indhentet, anmeldes dog også i denne situation, som en aflæsning 
uden validering.”  Der er ingen grund til at netvirksomheden anmelder en aflæsning til Datahub 
når leverandørskiftet er annulleret – hverken netselskabet, elleverandøren eller kunderne har 
noget at bruge det til. 
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentarerne til efterretning og retter forskriften, således at der står ”tæl-
lerstand og forbrugsopgørelse” i stedet for ”aflæsning”, ligesom sidste afsnit vil udgå af mar-
kedsforskriften. 
 
 

Afsnit 4.1 Generelle regler ved leverandørskift 

Hidtidig eller fremtidig leverandør? (Afsnit 4.1 ad 5) 

NRGi ønsker det præciseret, om det er den nuværende eller den fremtidige elleverandør der 
• modtager stamdata fra Datahub 
• Udfylder/ korrigerer og fremsender de korrekte stamdata 

Hvornår overgår ansvaret for de kunderelaterede stamdata fra den nuværende til den fremtidige 
elleverandør ? Ved anmeldelse af skift eller på skæringsdatoen ? 
 
NEAS henviser til afsnit 4.1 Ad 5 (side 18) + punkt 6 (side 21) og spørger, om der sendes der 
elektronisk annullering via edi hvis elleverandøren ikke får sendt stamdataopdateringen ind retti-
digt? Hvis dette ikke sker via edi har datahub og leverandørens system ikke synkrone data. 
 

Energinet.dk svar 
NRGi: Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og præciserer teksten, således at det 
fremgår, at det er den ”fremtidige” elleverandør. 
Den elleverandør, som anmelder data er naturligvis ansvarlig for, at disse stamdata er korrekte. 
Data som ikke ændres men ”overtages”, har den nye elleverandør ansvaret for efter skæringsda-
toen og dermed en forpligtelse til at korrigere, hvis der konstateres fejl.  
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NEAS: Det er korrekt, at såfremt leverandørskiftet annulleres som følge af, at DataHub ikke har 
modtaget kunderelaterede stamdata inden udløbet af annulleringsfristen, vil DataHub annullere 
leverandørskiftet via EDI. 

 
Afsnit 4.1 Generelle regler ved leverandørskift 

Meddelelse om tællerstand (Ad 9, 3. afsnit og punkt 10) 

Dansk Energi skriver, at meddelelse om tællerstand skal tillige sendes til den nye elleverandør 
(starttællerstand). 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og tilføjer, at meddelelse om tællerstand skal 
sendes til den nye elleverandør. 
 

 

Afsnit 4.1 Generelle regler ved leverandørskift 

Annullering af leverandørskift ved manglende nye stamdata fra leverandøren(Side 18, Afsnit 4.1) 
Energi Danmark anfører, at annullering af leverandørskift ved manglende nye stamdata fra 
leverandøren er en voldsom konsekvens. El-leverandøren er allerede i dag forpligtet til kontrol 
af, om der er foretaget leverandørskift på den rigtige kunde. Yderligere er der nu indført kontrol 
af CVR/CPR ved leverandørskiftet. Der bliver således 2 tidsfrister, der skal overholdes ved leve-
randørskift, og stamdata tidsfristen på 4 dage er kort. Især når der måske slet ikke er behov for 
nye stamdata. 
 
Energinet.dk svar 
Reglen er indført for at sikre, at elleverandøren kontrollerer stamdata og sikrer deres korrekthed, 
inden leverandørskiftet gennemføres markedsmæssigt. Dette er nødvendigt for at sikre en god 
datakvalitet i DataHub og for at undgå fejlagtige leverandørskift. Selv hvis stamdata i øvrigt er 
korrekte, vil der altid være behov for at indsende CPR-numre, da CPR-numre ikke udveksles 
mellem elleverandørerne via DataHub. Indtil alle kunder er registreret med CPR-nummer, er der 
yderligere behov for, at elleverandøren indmelder hvilken af de op til to kunder, der har det CPR-
nummer, som er blevet anvendt ved indmeldelse af leverandørskiftet. Vedrørende fristen er den-
ne fastsat således, at annullering fortsat kan gennemføres uden markedsmæssig konsekvens. 
 

 

Kapitel 5: Elleverandørens og kundens adgang til at igangsætte pro-

ces for fejlagtigt leverandørskift 
 
Afsnit 5.1.2 generelt vedr. fejlagtigt leverandørskift 

Kundens adgang til at genindtræde (side 22) 

NEAS spørger, om elleverandøren har mulighed for at annullere genoptagelsen og henviser til, 
at der står at kunden har krav på at kunne genindtræde på uændrede vilkår i sin hidtidige aftale. 
I hvor lang en periode gør det sig gældende – kontrakten kan f.eks. være solgt ud. 
 

Energinet.dk svar 
Såfremt forudsætningerne for et fejlagtigt leverandørskift er opfyldt, har kunden krav på 
at kunne genindtræde på uændrede vilkår i sin hidtidige aftale med elleverandøren uanset, om 
elleverandøren har modtaget stop af leverance fra DataHub. Baggrunden er, at der er tale om en 
fejl, som kunden er uden skyld i, hvorfor kunden har krav på at blive stillet, som om fejlen ikke 
var hændt. Den eneste undtagelse til reglen er de tilfælde, hvor der forud og uafhængigt af det 
anmeldte leverandørskift (som senere viser sig fejlagtigt) er meddelt ophør af aftalen overfor 
kunden.  
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Afsnit 5.1.3 Igangsættelse af processen 

Kommunikation ml. elleverandører vedr. fejlagtigt leverandørskift 

DONG Energy skriver, at det pålægges den "fejlagtige" leverandør eller kunde selv at initiere 
processen for fejlagtigt leverandørskifte, men det fremgår også, at hidtidig (den forsmåede) 
leverandør kan formidle kontakt i mellem parterne – men er der en formaliseret procedure for 
dette? Med fordel kunne der indføres en webform, hvor hidtidig leverandør efter kontakt med 
kunden kunne formidle kontakt til den ”fejlagtige” leverandør. Dette vil gøre processen mere 
kundevenlig og undgå, at kunden kan blive kastebold ift. kontakt til de forskellige aktører. 
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk takker for forslaget. I udviklingsarbejdet med engrosmodellen vil brugen af 
webforms blive opdateret og tilpasset engrosmodellen, og vi medtager forslaget i vore samlede 
overvejelser.  
 

Afsnit 5.3 Proces for elleverandørens adgang til at igangsætte fejlagtigt leverandør-

skift 

Meddelelse om tællerstand (side 25) 

Dansk Energi skriver, at sidste sætning i punkt 8 er ens med teksten i punkt 9. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og retter forskriften. 
 
 

Afsnit 5.3 Proces for elleverandørens adgang til at igangsætte fejlagtigt leverandør-

skift 

Genoptagelse af leverance (punkt 5, side 25) 

NEAS henviser til, at elleverandøren kan acceptere genoptagelse af leverance i DataHub senest 
3 arbejdsdage efter modtagelse af besked om genoptagelse af leverance. Hvis elleverandøren 
ikke reagerer, vil DataHub automatisk sikre, at elleverandøren genoptager leverancen på måle-
punktet pr. den fejlagtige skæringsdato. Hvordan sker dette – via edi? Hvis dette ikke sker via 
edi har datahub og leverandørens system ikke synkrone data. 
 

Energinet.dk svar 
Ja, det er korrekt, at det sker via EDI. 
 

Afsnit 5.3 Proces for elleverandørens adgang til at igangsætte fejlagtigt leverandør-

skift 

”Fejlagtige/nuværende" eller "hidtidige” elleverandør 
DONG Energy anfører, at det bør specificeres helt klart i procestrinene hvilken af leverandøre-
ne, der henføres til i processen ("fejlagtige/nuværende" eller "hidtidige"), da det samme begreb 
ellers bruges om både nye/fejlagtige og hidtidige aktør og dermed skaber forvirring. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentarerne til efterretning og retter forskriften. 
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Afsnit 5.4 Kundens adgang til at igangsætte proces for fejlagtigt leverandørskift via 

DataHub 

Generelt vedr. indførelsen af en regel for kundens adgang til at igangsætte proces for fejlagtigt 
leverandørskift via DataHub (side 25-) 

Dansk Energi kommenterer, at det fremgår af forskriften, at kunder skal have mulighed for 
direkte i DataHub – og uden om elhandleren – at igangsætte en annullering af et leverandørskif-
te. Det gælder, hvad enten der er tale om, at en indgået aftale fortrydes, eller at der efter kun-
dens opfattelse er sket et fejlagtigt leverandørskifte. Efter Dansk Energis opfattelse er dette 
unødvendigt og skaber samtidigt yderligere kompleksitet på detailmarkedet for el uden at bidra-
ge med nogen reel værdi. For det første bør elhandleren helt principielt være kundens indgang til 
elmarkedet. Det skaber unødvendig uklarhed om roller og forpligtelser mv., hvis Energinet.dk 
gøres til et adgangspunkt for elkunderne. Det typiske i et forbruger/erhvervsdrivende forhold er, 
at forbrugeren skal påberåbe sig sine rettigheder over for den erhvervsdrivende, og hvis denne 
er uenig kan forbrugeren gå videre til anke- eller klagenævn og evt. videre endnu. Disse retsin-
stanser er netop sat i verden for at håndtere sådanne sager. For det andet skal elhandleren un-
der alle omstændigheder forholde sig til en kundes ønske om at annullere et leverandørskifte. 
Derfor er det vanskeligt at se værdien af denne mulighed for at initiere en annullering via Data-
Hub. 
 
Dansk Energi uddyber, at der endvidere er der følgende uhensigtsmæssighed i processen, som 
kunden kan igangsætte. Hvis elleverandøren accepterer eller blot ikke meddeler afvisning eller 
accept af kundens meddelelse om fortrydelse eller fejl indenfor fristen på 5 arbejdsdage, så står 
der, at processen for fejlagtigt leverandørskift vil blive gennemført. 
Det bør dog ændres, da det ikke giver mening, at starte processen for fejlagtigt leverandørskifte, 
såfremt fristen for annullering af leverandørskifte ikke er overskredet. I nogle tilfælde vil hidtidig 
elleverandør endnu ikke have modtaget besked om stop, og derved er der ikke behov for, at 
starte proces for fejlagtigt leverandørskifte. 
Der bør sondres mellem to situationer: a) Der er ikke sendt stop til hidtidig elleverandør, eller b) 
der er sendt stop til hidtidig elleverandør. I situation a) er der udelukkende tale om et mellem-
værende mellem DataHub og den fejlagtige elleverandør, og her bør DataHub blot sende medde-
lelse om annullering af leverandørskifte til fejlagtig elleverandør. I situation b) startes proces for 
fejlagtigt leverandørskifte. 
 
DONG Energy finder, at kundens mulighed for selv at initiere annullering/fejlagtigt leverandør-
skifte uhensigtsmæssig, da det potentielt vil forøge antallet af transaktioner med hertil relatere-
de omkostninger (der i sidste ende skal afholdes af kunderne selv). 
Desuden indfører processen en sammenblanding af begreberne ”fejlagtigt leverandørskift” (= 
nogle har begået en ’åbenlys’ fejl og skiftet den forkerte kunde) og fortrydelses-
ret/aftaleannullering (= hvor kunden selv fortryder sit valg, selvom processen er korrekt gen-
nemført). Der er stor forskel på retsgrundlaget, hvilket pålægger DataHub en stor kommunikati-
onsopgave, som imidlertid ikke er beskrevet nærmere i forskrifterne. 
Løsningen lægger op til en generel funktionalitet, der kan initieres af alle kunder, men fortrydel-
sesret er ikke et universelt begreb, men knytter sig kun til bestemte typer af forbrugeraftaler 
dvs. fx ikke aftaler indgået med erhvervskunder. Systemet kan således generere en masse 
transaktioner, hvor kunden ingen ret har til fortrydelse med administrative omkostninger og 
frustrationer (hos aktører og kunder) til følge. DONG Energy anbefaler, at annullering sker i dia-
log ved direkte kontakt mellem leverandør og kunde og ikke via DataHub, så miskommunikation 
og omkostninger, herunder til evt. kontraktretslige efterspil, kan undgås i videst omfang. Hvis 
argumentet for en DataHub proces på dette område skyldes mange fejlagtige leverandørskift i 
privatkundemarkedet (OBS: Vi har efterspurgt, men endnu ikke set dokumentation for omfan-
get, der berettiger denne nye proces) eller myndigheders krav om, at private forbrugere let skal 
kunne initiere annullering via uvildig kanal, kunne en mulighed være at indføre kontrol mod 
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CPR/CVR stamdata, så aftaleannullering kun kan initieres for kunder med CPR-nr. Såfremt funk-
tionaliteten fastholdes bør leverandørerne involveres i, hvorledes DataHub kommunikerer om-
kring annulleringer til kunden, således dette begrænser anvendelsen til reelle berettigede situa-
tioner. 
 

Energi Danmark anfører, at Ad.5 kan kun give problemer, at DataHub starter en leverance 
uden accept fra el-leverandøren. 
 
Dansk Energi anfører endvidere, at i afsnit 4.1 i afsnittet ”Ad 2 Indgåelse af aftale” fremgår 
det, at elleverandøren skal oplyse kunden om muligheden for at annullere et leverandørskift i 
DataHub. 
Dansk Energi finder, at forpligtelsen bør udgå. Generelt er Dansk Energi ikke tilfreds med løsnin-
gen omkring kundens mulighed for at annullere et leverandørskift direkte i DataHub, da dette 
bør ske bilateralt mellem de to involverede parter. Samtidig finder Dansk Energi, at en sådan 
oplysningsforpligtelse er en ny forpligtelse til elleverandørerne, som de skal medtage i deres 
tilbuds- og aftalemateriale. Dansk Energi mener, at dette ligger uden for Energinet.dk’s kompe-
tence, da det ikke drejer sig om DataHub’s funktionalitet og ikke er nødvendig for markedets 
funktion. Elleverandørerne følger i deres tilbuds- og aftaleindgåelsesprocedure gældende lovgiv-
ning, herunder reglerne i forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen og reglerne om fortrydelsesret. 
Så rettelig bør et sådant krav fremgå af de almindeligt gældende regler på dette område og ikke 
markedsforskrifterne. 
 

Energinet.dk svar 
I forbindelse med Energitilsynets metodegodkendelse af markedsforskrifterne5 var der særligt 
fokus på metoderne for håndtering af fejlagtigt leverandørskift, herunder kundens mulighed for 
at iværksætte annullering af leverandørskift i de tilfælde, hvor der er tale om fejlagtige skift eller 
om skift, som kunden har fortrudt inden de 14 dages fortrydelsesret.  
 
Jf. Energitilsynets metodegodkendelse er det blevet pålagt Energinet.dk at tage metoderne for 
imødegåelse af fejlagtige leverandørskift op til revurdering i forbindelse med ændringen af for-
skrifterne som følge af engrosmodellen. 
 
Arbejdsgruppen der udarbejdede H1, har indgående diskuteret metoderne for fejlagtigt leveran-
dørskifte, og hvordan Energinet.dk og branchen bedst muligt kan imødekomme Energitilsynets 
krav. I denne forbindelse tog arbejdsgruppen (ved Energinet.dk og Dansk Energi) kontakt til 
Forbrugerrådet med det formål at gå i dialog omkring metoderne for fejlagtigt leverandørskift. 
Forbrugerrådet fremsatte et principielt ønske om, at kunden via DataHub skal have mulighed for 
at annullere et fejlagtigt leverandørskift.  
 
Ønsket fra Forbrugerrådet og Energitilsynets pålæg til Energinet.dk om at sikre imod fejlagtige 
leverandørskift blev drøftet grundigt i arbejdsgruppen for Forskrift H1. Det indgik i disse drøftel-
ser, at det er væsentligt, at aftaler indgås og håndteres mellem kunden og elleverandøren. Den 
løsning, som arbejdsgruppen traf beslutning om, respekterer også dette princip, ved at kunden 
på lige fod med elleverandøren kan initiere, at processen for fejlagtigt leverandørskift igangsæt-
tes. Elleverandøren får besked herom og skal herefter vurdere kundens igangsættelse af proces-
sen. Hvis elleverandøren vurderer, at der er tale om en fejl fra kundens side, kan elleverandøren 
således standse processen. Hvis der ikke er enighed mellem elleverandøren og kunden om, at 
der er tale om et fejlagtigt anmeldt leverandørskift, skal processen standses i DataHub og løses 
mellem kunden og elleverandøren. 
  
 

5  Energinet.dk – metodegodkendelse og gennemgang af forskrifter (datahubben) - Ener-
gitilsynets møde den 29. januar 2013 
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Baggrunden for Energitilsynets kritik af processen for fejlagtigt leverandørskift og pålæg til Ener-
ginet.dk om at revurdere modellen var i høj grad, at det ikke fandtes rimeligt, at alene den ene 
part (elleverandøren) i aftalen mellem kunden og elleverandøren kunne afgøre, hvorvidt aftalen 
var fejlagtigt indgået. Så kunden skulle være afhængig af, at elleverandøren erkender fejl. Her-
overfor har det været væsentligt for Energinet.dk, at Energinet.dk ikke ved uenighed har kompe-
tence til at afgøre, hvorvidt en aftale skulle være bindende indgået eller ej.  
 
Løsningen blev således, at kunden selv kan initiere processen for fejlagtigt leverandørskift, men 
at elleverandøren skal tage stilling hertil og umiddelbart kan standse processen, hvis man me-
ner, der er tale om en fejl. Som en naturlig følge af de nye regler bliver elleverandørerne pålagt 
en oplysningsforpligtelse, således at kunden er oplyst om muligheden for at igangsætte proces 
for fejlagtigt leverandørskift. Reglen er indført som en beskyttelse af kunden, og ansvaret ligger 
naturligvis hos elleverandøren, der netop har kontakten med kunden. Energinet.dk finder derfor 
ikke, at oplysningsforpligtelsen er urimelig. 
 
I arbejdsgruppen for Forskrift H1 blev det endvidere tilkendegivet fra elleverandørerne, at hvis 
en kunde faktisk benytter adgangen og initierer processen, vil det jo samtidig være et udtryk for, 
at kunden ikke ønsker den pågældende elleverandør. Elleverandørerne tilkendegav, at man ikke 
ønsker at fastholde kunder, som ikke har et ønske om leverandørforholdet.   
Processen, hvorefter annulleringen af det fejlagtige leverandørskift gennemføres, hvis ikke elle-
verandøren reagerer på kundens initiering af processen, har dermed 2 formål:  
Dels at sikre, at elleverandøren forholder sig til anmodningen hurtigt og sikrer, at kunden ikke 
”hænger på” en aftale 
Dels administrativt at lette processen for elleverandøren, så elleverandøren ikke behøver at fore-
tage noget aktivt, hvis leverandørskiftet skal annulleres.  
 
På denne baggrund besluttede arbejdsgruppen for Forskrift H1 at gøre det muligt for kunder at 
annullere et fejlagtigt leverandørskift, da det opfylder hensynet til forbrugerbeskyttelsen, lige-
som det vurderes, at det ikke har væsentlig betydning for mobilitet i elmarkedet. 
 
Energinet.dk finder således ikke grundlag for at ændre metoden for indførelsen af kundens mu-
lighed for at igangsætte fejlagtigt leverandørskifte. Energinet.dk er imidlertid enig med DONG 
Energy i, at der skal være fokus på kommunikationen til kunden omkring reglerne, således at 
dette begrænser anvendelsen til reelle berettigede situationer, og Energinet.dk vil sikre, at dette 
sker via Kundeportalen. 

 
Afsnit 5.4 Kundens adgang til at igangsætte proces for fejlagtigt leverandørskift via 

DataHub 

Uhensigtsmæssighed i processen 

Dansk Energi uddyber, at der endvidere er der følgende uhensigtsmæssighed i processen, som 
kunden kan igangsætte. Hvis elleverandøren accepterer eller blot ikke meddeler afvisning eller 
accept af kundens meddelelse om fortrydelse eller fejl indenfor fristen på 5 arbejdsdage, så står 
der, at processen for fejlagtigt leverandørskift vil blive gennemført. 
Det bør dog ændres, da det ikke giver mening, at starte processen for fejlagtigt leverandørskifte, 
såfremt fristen for annullering af leverandørskifte ikke er overskredet. I nogle tilfælde vil hidtidig 
elleverandør endnu ikke have modtaget besked om stop, og derved er der ikke behov for, at 
starte proces for fejlagtigt leverandørskifte. Der bør sondres mellem to situationer: a) Der er 
ikke sendt stop til hidtidig elleverandør, eller b) der er sendt stop til hidtidig elleverandør. I si-
tuation a) er der udelukkende tale om et mellemværende mellem DataHub og den fejlagtige 
elleverandør, og her bør DataHub blot sende meddelelse om annullering af leverandørskifte til 
fejlagtig elleverandør. I situation b) startes proces for fejlagtigt leverandørskifte. 
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Energinet.dk svar 
Energinet.dk finder det ikke hensigtsmæssigt at sondre mellem ovennævnte situationer, da det 
netop er væsentligt at sikre, at elleverandøren vurderer kundens igangsættelse af processen. 
Hvis elleverandøren vurderer, at der er tale om en fejl fra kundens side, kan elleverandøren så-
ledes standse processen. Såfremt ovennævnte forslag indføres, vil det ikke være muligt i forhold 
til situation a.  
 
 
Kapitel 6 – Flytning 

 
Afsnit 6.1 Tilflytning 

Kunde/aftalepart 

NRGi ønsker, at der bruges samme udtryk om kunden i hele afsnittet – i afsnit 6.1 er der brugt 
udtrykket aftalepart i stedet for kunde. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og ændrer ”aftalepart” til ”kunde”. 

 
Afsnit 6.1 Tilflytning 

Korrektioner 
DONG Energy skriver, vedr. sætningen: "Når tilflytning er meldt med tilbagevirkende kraft, skal 
der foretages korrektioner i forhold til forbruget på målepunktet. Dette gøres efter reglerne i 
kapitel 5.2. ". Af H1 afsnit 5.2 fremgår, at forbruget ikke om-periodiseres, hvorfor denne sæt-
ning bør udelades? 
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og retter forskriften. 

 
Afsnit 6.1 Tilflytning 

Meddelelse om tællerstand 

Dansk Energi skriver, at afsnit 4 og afsnit 12 i kapitel 6.1 er stort set ens (omhandler kontrol af 
data i DataHub før gennemførsel af flytning). Afsnit 12 kan udgå. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og retter forskriften. 
 

 
Afsnit 6.1 Tilflytning 

Henvisning til ”ny kunde” 
DONG Energy skriver, vedr. næstsidste sætning før Figur 4: Vil der altid være tale om ny kunde 
i disse situationer? Kan der være tilfælde fx ved dødsfald, hvor den ene tidligere aftalepart skal 
"gentilflyttes" med henblik på at initiere aflæsning. Der henvises til begrebet "Flytning med an-
den årsag", som er indført i forretningsprocesserne (BRS) til disse formål. 
 
Der bruges begrebet "juridisk person" – men anvendelsen i denne sammenhæng er ikke i over-
ensstemmelse med definitionen i kap.1, hvor dette kun omfatter erhvervsvirksomheder eller 
andre med CVR-nr. 
 

Energinet.dk svar 
Næstsidste sætning lyder: ”Processen for tilflytning anvendes også i forbindelse med konkurs, 
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dødsfald og lignende, hvor der skal indsættes en ny kunde (juridisk person) og gennemføres en  
forbrugsopgørelse, jf. bilag 1.”  
Der vil være tale om en ny kunde, såfremt der laves en tilflytning og dermed en afslutning af 
kundeforholdet. Det er korrekt, at der kan være tilfælde såsom dødsfald, der kan have en kon-
sekvens for kundenavn m.v. i stamdata for målepunktet. En sådan ændring medfører ikke nød-
vendigvis, at der skal foretages en slutopgørelse af forbruget på målepunktet, men kan gøre det. 
Om begivenheden vil medføre udarbejdelse af slutopgørelse, afhænger af om den "ændrede" 
kunde vil indtræde i det eksisterende kundeforhold og dermed er villig til at overtage det fulde 
ansvar for udestående på målepunktet. Hvis dette er tilfældet, kan elleverandøren ændre stam-
data. Såfremt der i modsat fald skal udarbejdes en slutopgørelse, skal processen for tilflytning 
anvendes. 
 
Energinet.dk vil sikre overensstemmelse med definitionen i kapitel 1, således at der kan være 
tale om såvel fysisk som juridisk person. 

 
Afsnit 6.2 Proces for tilflytning 

Opslag i CPR/CVR-registeret (pkt. 4, side 32) 
Dansk Energi og EnergiMidt anfører, at der er flere problemer i opslag i cpr-registret. Det er 
ikke givet, at der er tale om kundens folkeregisteradresse på målepunktet eller en af de tre kon-
taktadresser, som elleverandøren angiver. Endvidere er 6 dage dage ofte urealistisk, da det op-
leves at opdateringstiden på CPR-registret kan være op til 3 uger. 
Servicebesked bør endvidere være EDI besked og IKKE mail. 
 

NRGi anfører, at det virker som om det bliver et stort arbejde for at finde nogle få eks. på fejl-
agtige flytninger. En del kunder får ikke meldt flytning til folkeregisteret, så hurtigt som 6 ar-
bejdsdage efter og vi har en del flytninger, hvor kunden er registreret til en anden postadresse 
end hvor de er tilmeldt i folkeregisteret. 
Hvordan vil servicebeskeden blive fremsendt? 
 
DONG Energy anfører, at det ikke fremgår, hvordan tilflytninger med CVR-nr. kontrolleres. Det-
te bør specificeres, hvis der sker kontrol mod register til advisformål. DONG Energy skriver, at 
det foreskrives, at såfremt der 6 arbejdsdage efter skæringsdatoen fortsat er uoverensstemmel-
se mellem kundestamdata og CPR-register, sender DataHub en servicebesked til tilflytters elle-
verandør om at sikre overensstemmelse mellem CPR-registeret og kundens stamdata. Denne 
proces forekommer besynderlig, da det gøres til elleverandørens ansvar, at kunden registrerer 
sig korrekt i folkeregisteret. Desuden udestår fortsat afklaring på, hvordan adresser, hvor kun-
den ikke har fast bopæl fx. sommerhuse, skal kontrolleres. Det bør endvidere specificeres, hvad 
konsekvensen er, hvis elleverandøren ikke opfylder forpligtigelsen om at agere på manglende 
CPR/register konsistens, og der således ved næste leverandørskifte er registreret et ”forkert” 
CPR.nr i DH? Samme problemstilling gælder for kunder med CVR-nr. 
 

Energinet.dk svar 
Dansk Energi og EnergiMidt: Tjekket i CPR-registret sker mod målepunktsadressen, dvs. det  
tjekkes om kunden har CPR-nr. på målepunktsadressen.  
 

DONG Energy: Der fortages ikke tjek af CVR-numre. CVR-oplysninger er offentligt tilgængelige, 
og elleverandøren er således i stand til selv at tjekke for mulige fejl på CVR-nr, hvilket ikke er 
tilfældet for CPR.  
 

Dansk Energi, EnergiMidt og NRGi: E-mail-formatet anvendes, da der er tale om en servicemed-
delelse, som ikke kræver et svar, og som kun angår den elleverandør, som har indmeldt flytnin-
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gen. Generelt anvendes kun EDI-beskeder, når kommunikationen går direkte eller indirekte mel-
lem parter i DataHub. I dette tilfælde er der tale om kommunikation, som kun vedrører den elle-
verandør, som har anmeldt flytningen. 
 

Dansk Energi, EnergiMidt, NRGi og DONG Energy: Energinet.dk er opmærksom på, at der i en 
række tilfælde vil være overensstemmelse mellem det i CPR-registret og DataHub registrerede, 
uanset årsagen (forsinket registrering i folkeregister, flere adresser, herunder sommerhuse, mv.) 
hertil, hvorfor der heller ikke er, eller kan stilles krav om overensstemmelse mellem de nævnte 
adresser. Tjekket har alene til formål, at elleverandøren gøres opmærksom på en eventuel fejl, 
uagtet at der måske ikke viser sig at være tale om en fejl, fx efter telefonisk kontakt til kunden. 
Fejl i tilflytninger, fx grundet tilflytning på et forkert målepunkt, har potentielt store konsekven-
ser for en række parter i markedet herunder kunden, særligt hvis de opdages sent, hvorfor tjek-
ket gennemføres med henblik på, at fejl opdages så tidligt som muligt, hvorefter fejlen kan ud-
bedres. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at elleverandøren er ansvarlig for, at tilflytnin-
ger er korrekt anmeldt. Tjekket i forhold til CPR ændrer ikke dette ansvar, men er alene indført 
som en yderligere mulighed for at afhjælpe fejl, og give elleverandøren mulighed for at håndtere 
dem. 

 
Afsnit 6.2 Proces for tilflytning 

Terminologi: Tællerstand og forbrug (6.2 punkt 7 og 8 + 6.4 punkt 9) 
NRGi skriver, at der er behov for, at der bruges de korrekte og de samme udtryk for, hvad der 
skal sendes frem og tilbage ml. netselskab og elleverandør via DH alle steder incl. I figurerne. 
Iflg. D1 kap. 8.1 skal der sendes tællerstand ved forbrugsopgørelse – så brug helst udtrykkene 
TÆLLERSTAND og FORBRUG hver gang. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og retter forskriften. 

 
Afsnit 6.2 Proces for tilflytning 

Årsag til evt. annulleringer af fremtidige leverandørskift meldt til målepunktet som følge af til-
flytning (side 32, punkt 6) 
 

Dansk Energi skriver, at det er vigtigt, at der i annulleringsbeskeden fra DataHub angives årsag 
til annullering pga. flytning. Dette vil nemlig muliggøre elleverandøren at følge op på disse, så 
kunden evt. kan skiftes på en anden adresse.  
 

NEAS henviser til ”Proces for tilflytning/fraflytning punkt. 6 og 8” og spørger, om der kommer en 
særskilt besked fra datahub med årsag annullering pga flytning. Der skal fra elleverandøren føl-
ges op på disse så kunden evt kan skiftes på en anden adresse. 
 
Energinet.dk svar 
Det følger af BRS-guiden, version 3.0.3 af 18. november 2013, afsnit 4.9.7 og 4.9.11.11 at dette 
er implementeret, dvs. fremtidige elleverandører, hvis leverandørskift annulleres, har årsagen 
”Flytning” angivet i beskeden fra DataHub om annullering. Energinet.dk vil præcisere dette i 
forskriften. 

 
Afsnit 6.2 Proces for tilflytning 

Generelt omkring aftagenummer(side 32) 

Energi Fyn anfører, at der på side 32 - 6.2. Proces for tilflytning benyttes ”aftagenummer”, 
mens der andre steder anvendes målepunkts ID. Tilflytter har ikke mulighed for at kende afta-
genummer på kommende adresse  



 

Dok. 13/96690-11 46/90 

 

Dansk Energi kommenterer, at det i første punkt nævnes, at den tilflyttende kunde skal oplyse 
om sit kommende aftagenummer. Dette kan kunden næppe tilvejebringe. Der bør snarere ska-
bes mulighed for, at elleverandøren kan finde denne oplysning for kunden. 
 
OK kommenterer, at netop det at håndtere tilflytninger som elleverandør byder aktuelt på man-
ge udfordringer qua manglende info om aftagenr. Fremskaffelsen af aftagenr bør nu såvel som 
efter engrosmodellensindførelse ske via Datahub’ens GUI for derved at sikre et smidigt og dy-
namisk marked. OK anbefaler at forskrifterne afspejler dette. 
 
NRGi skriver, at der bør være mulighed for at kunden kan anmelde en tilflytning uden at oplyse 
aftagernummer – det er sjældent at kunden kender aftagernummer til en fremtidig adresse og 
kravet vil af kunden blive oplevet som besværligt. Det skal være muligt at kunden kan nøjes 
med at oplyse adresse ved tilflytning og muligt for elleverandøren at slå adressen op i DH og 
finde aftagernummer. Det skal jo ”være nemt at medtage sin elleverandør, når man flytter”. 
Tilflytning meldt til en Forsyningspligtig elleverandør kræver ikke cpr.nr. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk er forstående over for, at det kan være omstændigt for tilflytter at indhente afta-
gernummeret på en kommende adresse. Det skal dog fremhæves, at der ikke er tale om en æn-
dring i forhold til de nuværende og gældende regler, og markedet skal derfor allerede i dag leve 
op til reglerne. Kravet er indsat af hensyn til forbrugerbeskyttelsen, hvor det er blevet vurderet, 
at det ikke er tilstrækkeligt alene at oplyse adressen.  
 

Baggrunden for, at der er indført krav om ”aftagenummer” i stedet for ”målepunkts ID”, er, at 
faktureringsbekendtgørelsen og elforsyningsloven anvender ”aftagenummer”, og det således er 
det ”nummer”, som kunden på nuværende tidspunkt kan identificere på fakturaen.  
 

 
Afsnit 6.2: Proces for tilflytning 

Aflæsning ifm. flytning (side 32) 

Dansk Energi og NEAS kommenterer, at der står, at elleverandøren evt. kan medsende aflæs-
ning, men det står der ikke under tilflytning (6.2 punkt 2 proces for tilflytning). Dette må være 
en mangel, idet der under punkt 7 (6.2) står, at net kan validere evt. fremsendt aflæsning fra 
elleverandør.  
 

Energinet.dk svar 
Afsnit 6.2 pkt. 2 er korrekt formuleret, da en kommende elleverandør ikke som udgangspunkt 
har mulighed for at kende tællerstand for den nuværende kunde på målepunktet.  
Afsnit 6.7 punkt 7 henviser til den elleverandør, hvis leveranceforhold ophører ved tilflytningen, 
som efter modtagelse af stop af leverance, jf. afsnit 6.2 pkt. 5, har mulighed for, men ikke pligt 
til, at indsende tællerstand for målepunktet til DataHub, som videresender denne til netvirksom-
heden. Afsnit 6.2, pkt. 7 vil blive præciseret, således det tydeligt fremgår, hvilken elleverandør 
der henvises til.   

 
Afsnit 6.2 Proces for tilflytning 

Forventede årsforbrug (pkt. 8) 

DONG Energy skriver, vedr. sidste sætning: Leverandøren har mulighed for via DataHub EDI-
processer at fremsende forslag til opdatering af det forventede årsforbrug til netvirksomheden. 
Dette sker ikke ved direkte kontakt til netvirksomheden. 
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Energinet.dk svar 
Teksten i pkt. 8 ændres til: ”Den tilflyttende elleverandør kan for skabelonafregnede målepunk-
ter fremsende forslag om et opdateret forventet årsforbrug til netvirksomheden via DataHub, se 
også Forskrift H2, afsnit 5.2” 

 
Afsnit 6.3 Fraflytning 

Igangsættelse senest 3 arbejdsdage inden skæringsdatoen (4. afsnit, side 32) 

Dansk Energi anfører, at det fremgår af afsnit 3.6 om fraflytning, at processen for fraflytning 
skal igangsættes senest 3 arbejdsdage inden skæringsdatoen. For at udelukke enhver tvivl vil 
Dansk Energi anbefale, at det præciseres, at fraflytningsprocessen ikke kan igangsættes med 
tilbagevirkende kraft, og at skæringsdatoen dermed tidligt kan være 3 dage efter igangsætning 
af flytteproces. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og præciserer forskriften. 

 
Afsnit 6.3 Fraflytning 

Forsyningspligtig leverandørs anmodning om afbrydelse (side 33) 
DONG Energy skriver vedr. forsyningspligtige leverandørs anmodning om afbrydelse. Det bør 
som udgangspunkt ikke være muligt at få afbrudt et målepunkt blot fordi kunden er ”ukendt”. 
Det er leverandørens opgave at finde frem til kunden, og desuden vil der påregnes gebyr for 
både luk og genåbning som leverandøren skal afholde. Dog kan argumenteres for muligheden 
med henblik på at undgå mulighed for at forbrug på målepunktet kan ske, men det skal da sik-
res, at der er lovhjemmel for leverandøren (forsyningspligt) til at kræve denne type afbrydelse, 
jf. også kap. 9. Det er kun netvirksomheden (i samråd med ejer af målepunktet), der kan be-
slutte om et målepunkt skal nedlægges - jf. også kap. 11. Derfor bør denne mulighed i henhold 
til nuværende lovgivning slettes i sammenhæng med fraflytningsprocessen, da det vil kunne 
skabe unødigt mange og uhensigtsmæssige målepunktsnedlæggelser til gene for kun-
der/leverandører m.v. 
 
Dansk Energi skriver, at det øverst på side 33 fremgår processen omkring, hvad en forsynings-
pligtig leverandør skal foretage sig i forbindelse med en fraflytning. Den forsyningspligtige leve-
randør kan for et målepunkt vælge mellem: 

• Tilflytning 
• Afbrydelse 
• Nedlæggelse 

Omkring tilflytning fremgår det, at den forsyningspligtige leverandør skal igangsætte tilflytningen 
til samme dato. Dansk Energi finder teksten uklar, og vi anbefaler derfor en præcisering. Vi reg-
ner med, at det skal læses sådan, at hensigten er, at tilflytning alene kan ske til samme dato. Er 
der ikke tale om samme dato, må leverandøren i stedet vælge afbrydelse eller nedlæggelse. 
En tænkt situation er, at en ejer i forbindelse med salg af en ejendom framelder sig elforsynin-
gen en uges tid inden overdragelsesdatoen, og deponerer nøglen hos ejendomsmægler eller lign. 
Samtidig tilmelder den nye ejer sig, men først fra selve overdragelsesdagen, sådan at der opstår 
et hul på en uge. Teksten på side 33 kan læses sådan, at tilflytter får fremrykket sin skæringsda-
to en uge, sådan at de to datoer bliver overlappende. En sådan løsning vil betyde, at der juste-
res på kundernes aftaler med deres leverandør, og det antager vi ikke har været hensigten. 
Dansk Energi anbefaler derfor, at det tydeliggøres i teksten, at en tilflytning alene kan foretages 
i den konkrete situation, hvis der er overlap mellem fraflytter- og tilflytterdato. 
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk kan konstatere, at Energistyrelsen den 10. februar 2014 sendte udkast til forslag til 
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lov om ændring af elforsyning i høring. Hovedformålet med lovforslaget er at udmønte elregule-
ringsudvalgets forslag til fremtidig regulering af forsyningspligten. Ovenstående høringssvar ved-
rører netop processer for den forsyningspligtige elleverandør. Disse vil blive ændret i overens-
stemmelse med lovforslaget. 
 

Energinet.dk har imidlertid følgende kommentarer til høringssvarene: 
 
DONG Energy: Idet den forsyningspligtige elleverandør overtager risikoen for forbrug på måle-
punktet, skal der sikres mulighed for, at den forsyningspligtige elleverandør kan begrænse sit 
tab, hvis der ikke er en kunde.  
 
Dansk Energi: Den forsyningspligtige elleverandør kan evt. vælge at indsætte ejeren af ejen-
dommen, såfremt en sådan findes, så unødige afbrydelser sker.   
 

 
Afsnit 6.3 Fraflytning:  
Stop af leverance (punkt 6, side 35) 
Dansk Energi og NEAS kommenterer, at på skæringsdato for fraflytning sender DataHub ac-
cept af fraflytningen til fraflytters elleverandør i form af besked om stop af leverance senest 1 
arbejdsdag inden skæringsdato (giver ikke rigtig mening – først står der på skæringsdato og 
efterfølgende senest 1 arbejdsdag inden skæringsdato). 
 
Desuden skriver Dansk Energi tidsfristen bør anføres i punkt 8 (dvs. det bør anføres, hvor-når 
evt. fremtidig elleverandør modtager besked). 
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentarerne til efterretning og vil præcisere procesbeskrivelsen i afsnit 
6.4 generelt. Pkt. 6 skal således slettes – den fraflyttende elleverandør er bekendt med ophørs-
dagen, da selvsamme har indmeldt fraflytningen, hvorfor dette punkt er uden relevans. 
 
Desuden vil tidsfristen blive anført i punkt 8. 

 
6.5 Proces for fejlagtig flytning 

Fejlagtig flytning (side 35) 
DONG Energy skriver, at i sammenhæng med fejlagtige flytninger bør det i forskriften præcise-
res, at ENDK kun retter manuelt op for situationer, hvor flytning er meldt på fejlagtigt måle-
punkt, jf. også forretnings-processerne (BRS). Øvrige fejltyper skal løses af leverandøren ved 
anvendelsen af de ordinære forretningsprocesser fx ved ny tilflytning, stamdataopdatering o.l 
 
NRGi anfører, at der er brug for at DataHub sender besked om fejlagtig flytning til alle involve-
rede aktører, så vi kan få det fejlagtige genoprettet i vores egne IT-systemer. Alternativt mang-
ler en beskrivelse af kommunikation fra den elleverandør, som har foretaget den fejlagtige flyt-
ning til de andre involverede aktører. 
 
Dansk Energi skriver, at der i indledningen nævnes i punktopstillingens punkt 2, at kapitlet kun 
omhandler fejlagtig flytning hvor der er meldt stop til eventuelle fremtidige elleverandører. Det 
giver ikke umiddelbart mening at skelne ud fra dette kriterier, da der i alle tilfælde er behov for 
en håndtering af den fejlagtige flytning - også selvom den opdages inden der sendes stop til 
eventuelle fremtidige elleverandører. Såfremt flytningen opdages inden fremsendelse af stop, 
bør det fortsat være muligt at håndtere den fejlagtige proces (i dette tilfælde er der intet behov 
for involvering af evt. fremtidig elleverandør). 
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Energinet.dk svar 
Energinet.dk henviser til afsnit 6.5, hvor det er anført, at ”Energinet.dk vil herefter manuelt via 
DataHub føre flytningen tilbage til udgangspunktet, herunder genoprette evt. fremtidige leveran-
dørskift, såfremt det er nødvendigt under hensyn til markedet”. Med indførelsen af engrosmodel-
len får elleverandøren kundestamdataansvaret, og det vil i videst mulige omfang være elleve-
randøren, der skal rette fejlen. Kun såfremt det er nødvendigt af hensyn til markedet, vil Energi-
net.dk skulle rette fejlen. 
 
NRGi: Der anvendes i et vist omfang EDI-beskeder ved korrektioner, fx ved korrektion af flytnin-
ger indmeldt på et forkert målepunkt.  
 
Dansk Energi: Der er tale om en fortsættelse af nuværende og gældende regelsæt. I arbejds-
gruppen for markedsforskrift H1, blev det drøftet, hvorvidt processerne kunne automatise-
res/præciseres yderligere. Da det er en vurderingssag, hvorledes den fejlagtige flytning skal 
håndteres, dvs. hvem er den korrekte kunde og elleverandør på målepunktet, og er der evt. 
fremtidige leverandørskift, der skal genoprettes, blev det imidlertid vurderet, at det ikke umid-
delbart var muligt at præcisere processen nærmere ud fra daværende forudsætninger. I forhold 
til annullering af tilflytninger sker de fleste tilflytninger i altovervejende grad med tilbagevirkende 
kraft – og kan som følge deraf ikke annulleres. Hvis branchens erfaringer viser behov for at ind-
føre en mulighed for at annullere en indmeldt tilflytning, skal det vurderes i forbindelse med en 
senere version af DataHub.  
 
Da markedsreglerne er indrettet således, at den hidtidige elleverandør vil modtage stop senest 1 
arbejdsdag efter modtagelse af tilflytningsmeddelelsen, vil det skulle håndteres efter reglerne 
om fejlagtig flytning. Processen for fejlagtig flytning skal dog naturligvis tage højde for, at den 
hidtidige elleverandør får besked om, at flytningen – og dermed meddelelsen om stop – ikke er 
gyldig. 
 
 

6.6 Proceshierarki 

Proceshierarki (punkt 6.6.1 side 36) 

Dansk Energi anfører, at det fremgår af forskriften, at ”hvis en fraflytning meldes, efter en an-
den fraflytning er indmeldt, vil den sidst indmeldte fraflytning altid afvises, med mindre det sker 
til en skæringsdato, som er før den først indmeldte fraflytnings-skæringsdato. I så fald vil det 
blive anset som en datokorrektion.” 
Det virker umiddelbart uhensigtsmæssigt og inkonsekvent, at en el-kunde godt kan korrigere en 
fraflytnings-skæringsdato til en tidligere dato end den først indmeldte, men at kunden ikke kan 
ændre det i den modsatte retning, således at fraflytningen sker senere end først anmeldt. 
 
Dansk Energi skriver, at det bør anføres i punkt 3, at efterfølgende anmodninger om tilflytning 
på dagen afvises af DataHub. 
 
NRGi anfører, at DataHub bør absolut blive i stand til at kunne tjekke hvorledes disse flyttebegi-
venheder hører sammen, herunder om der er et overlap af kunder. 
 
NEAS kommenterer, at de ikke er enige i proceshirarkiet: Der står følgende under principper: 
Punkt 1. Hvis der meldes fraflytning efter en tilflytning er indmeldt, vil fraflytning altid blive af-
vist af DataHub, med mindre skæringsdatoen for fraflytning er meldt til en dato, som ligger før 
skæringsdato for indmeldt tilflytning. Er dette ikke en krydsende proces der vil give problemer i 
Datahub? Punkt 2: Hvis der meldes flere tilflytninger til forskellige datoer, gennemføres disse 
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uafhængigt af hinanden. Men kun hvis det er på forskellige CVR/CPR numre. 
 
Energi Fyn anfører, at der er uoverensstemmelse mellem side 29 fraflytning og side 36 afsnit 
6.6.1 punkt 5:  
 
(Side 29 afsnit 6 bullt 2);  
Fraflytningsprocessen gennemføres kun, hvis der ikke er anmeldt eller anmeldes tilflytning af ny 
kunde til samme dato eller tidligere. I disse tilfælde afløses fraflytning af processen for tilflyt-
ning. 
 
(Side 36 afsnit 6.6.1 punkt 5); 
Hvis tilflytning meldes, efter en fraflytning er blevet indmeldt, vil de to processer blive gennem-
ført uafhængigt af hinanden med mindre tilflytning meldes til en dato, der ligger før datoen for 
fraflytning. I så fald vil tilflytningen blive afvist. 
 
Disse to udsagn konflikter. Vi mener, som beskrevet på side 29, at en fraflytning efterfølgende 
skal kunne erstattes af en tilflytning, indenfor de gældende tidsfrister. 
 
Energinet.dk svar 
Dansk Energi: At anmelde en fraflytning til en senere dato er at sidestille med en annullering af 
den eksisterende fraflytning efterfulgt af en ny fraflytning, hvorimod en fraflytning til en tidligere 
dato blot kommer før i tid. Der understøttes ikke for nærværende annullering af flytteprocesser i 
DataHub, hvorfor heller ikke korrektioner af fraflytninger til en senere dato understøttes.  
 
Vedr. punkt 3: Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og præciserer forskriften. 
 

NRGi: DataHub tager sit udgangspunkt i målepunktet, hvorfor procesprioriteringen sker med 
henblik på at sikre hensigtsmæssige udfald af markedsaktørernes handlinger i forhold til måle-
punktet. DataHub kontrollerer dog i udgangspunktet, at der ved flytninger er tale om en ny kun-
de ved tilflytninger, men tjekket er undladt i visse særlige situationer. 
 

NEAS: Punkt 1: Energinet.dk er ikke enig i, at undtagelsen skitseret i punkt 1 er en krydsende 
proces, hvorfor den er undtaget. Punkt 2: Det er korrekt, at en flytning som udgangspunkt ikke 
accepteres, hvis CPR/CVR svarer til det i forvejen registrerede på målepunktet. Dette udgør dog 
ikke en krydsende proces, da flytteprocessen ikke initieres, hvis CVR/CPR-valideringen fejler. 
 

Energi Fyn: Energinet.dk anerkender, at formuleringen i punkt 5 er misvisende. Formuleringen 
bør være: ”Hvis tilflytning meldes på en senere dato end en fraflytning er blevet indmeldt, vil de 
to processer blive gennemført uafhængigt af hinanden med mindre tilflytning meldes til en dato, 
der ligger før datoen for fraflytning. I så fald vil tilflytningen blive annulleret.” 

 
Kapitel 7: Ophør af aftale 
 

Indledning – ophør af aftale 

Vedr. 8. eller 9. arbejdsdag inden leveranceophøret (side 37) 
”Elleverandøren skal meddele ophør af aftale til DataHub den 8. eller 9. arbejdsdag inden leve-
ranceophøret.” Energi Danmark kommenterer, at det bør præciseres hvad deadline er, f.eks. 
senest 8. hverdag inden ophørsdagen. Det bør være muligt at lægge et ophør ind, frem i tid. 
 

Energinet.dk svar 
De nuværende regler fastslår, at meddelelsen om ophør af aftale skal sendes til DataHub 9 ar-
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bejdsdage inden leveranceophøret. Idet Energinet.dk på baggrund af tilbagemeldinger fra bran-
chen har erfaret, at dette er uhensigtsmæssigt, såfremt meddelelsen bliver afvist af DataHub, er 
det blevet vurderet at give aktørerne mulighed for at melde ophør ind på både 8. eller 9. ar-
bejdsdag inden leveranceophøret. Dermed får aktørerne en ekstra arbejdsdag, såfremt den før-
ste meddelelse om ophør bliver afvist. 
 

Kapitel 8: Ændring af afregningsform 
 

Indledning - Ændring af afregningsform 

Generelt omkring ændring af afregningsform (side 40)  

Energi Fyn anfører, at kunden altid skal kontakte nuværende EL vedr. ønske om skift af afreg-
ningsform. Kunden skal ikke kontakte netselskabet. Når kunden i alle andre tilfælde altid skal 
kontakte EL, giver det ikke mening, at anden regel gælder her. Det skal således ikke, efterføl-
gende, formuleres, som en mulighed for kunden. Afsnittet 'Hvis kunden kontakter netvirksomhe-
den….' bør derfor fjernes.  
 

OK kommenterer vedr.: 
”Ønsker kunden af egen drift at skifte afregningsform, skal dette ske ved henvendelse til den 
nuværende elleverandør. Elleverandøren kontakter netvirksomheden direkte og aftaler procedure 
for kontakt med kunden om gennemførelse for skift af afregningsform herunder tidspunkt her-
for.” 
OK forslår at der i DataHub udarbejdes en forretningsproces med tilhørende EDI-transaktioner 
og generelle tidsfrister til at imødekomme denne proces. Dette vil være det mest omkostningsef-
fektive, men også sikre at elleverandøren kan opbygge ensartede processer og kommunikation 
til hele landet. 
 

DONG Energy anfører, at det er netvirksomheden, der har ansvaret for tekniske forhold vedr. 
installation af måler m.v. herunder skift af afregningsform. Det synes således unødigt bøvlet og 
omkostningsfuldt at etablere alternative processer, hvor leverandørerne grundlæggende ikke kan 
bidrage med merværdi.  Vi anbefaler, at kunden henvender sig eller henvises direkte til netvirk-
somheden i stedet for at leverandøren er mellemled i planlægningen. 
Desuden sker en hel del af disse ændringer via ISB gennem en autoriseret installatør, hvilket 
håndteres i netvirksomheden. Ift. afregningsform modtager leverandøren oplysning om ændrin-
ger via stamdatameddelelser, så leverandøren behøver ikke modtage særskilt information.  
Hvad angår kundens leverandør-produkt hænger dette ikke nødvendigvis sammen med afreg-
ningsformen (men kan i nogle tilfælde gøre det). Det bør derfor ikke være netvirksomhedens 
opgave udover ved fremsendelse af stamdataændring samt tællerstande (og forbrug på skæ-
ringsdato) at meddele leverandøren om ændringen i afregningsform på et givet målepunkt. Be-
sværlige og unødige kommunikationsgange udenom DataHub bør i videst mulige omfang und-
gås, da det koster! 
 

Energinet.dk svar 
Det er et grundlæggende princip i engrosmodellen, at opgavefordelingen mellem netvirksomhe-
der og elleverandører bliver ændret. Elleverandørerne bliver de centrale markedsaktører, som 
har den primære kontakt til kunderne vedr. det løbende leveranceforhold og udsender én samlet 
regning til kunden. Netvirksomhederne vil dog fortsat have kontakt til kunderne eller deres elin-
stallatør i forbindelse med nytilslutninger og ændringer af installationens kapacitet og lignende 
tekniske forhold, idet der fortsat vil være et aftaleforhold mellem netvirksomheden og de enkelte 
kunder om tilslutning til det kollektive net. 
 
I arbejdsgruppen blev det drøftet, at det mest naturlige for kunden vil være at rette henvendelse 
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til elleverandøren, da afregningsforhold for langt de fleste vil blive opfattet som en del af det 
løbende leveranceforhold. Samtidig medfører ændringer af afregningsforhold behov for, at der 
foretages en fysisk ændring af installationen. Denne ændring kan kun foretages af netvirksom-
heden. Det er netvirksomheden, som skal foretage ændringen, og dermed melde ændringen ind 
i DataHub. Det er imidlertid væsentligt, at det ikke kun er et forhold mellem kunden og net-
virksomheden, da ændring af afregningsform ikke kun indebærer en ændring for kundens afreg-
ning overfor elleverandøren, men samtidig en ændring af afregningen mellem elleverandøren og 
netvirksomheden, som elleverandøren skal være oplyst om.  
 
Det er ikke tilstrækkeligt, at elleverandøren blot får besked herom via en stamdatameddelelse, 
når der ikke er 100 % overensstemmelse mellem det, som netvirksomheden fakturerer elleve-
randøren og det, som elleverandøren fakturerer kunden. Det er netop en grundsten i engrosmo-
dellen, at elleverandøren ikke nødvendigvis skal fakturere netvirksomhedens opkrævninger 1:1. 
Da ændring af afregningsform således med stor sandsynlighed vil medføre ændringer i kundens 
produkt hos elleverandøren, som ikke afspejler elleverandørens betaling til netvirksomheden 
1:1, skal det sikres, at både kunden og elleverandøren er oplyst herom forud for ændringen, så 
de parter, som bliver økonomisk berørt af ændringen, begge er fuldt informeret. Derfor er det 
ikke tilstrækkeligt, at kunden blot kan bede netvirksomheden om ændringen uden at elleverand-
øren også er informeret. I forhold til DataHub er det uændret, at netvirksomheden indmelder 
ændringen.    
 

 
Proces for ændring af afregningsform 

Tællerstand (pkt. 6) 

DONG Energy anfører, at tællerstand på ny måler desuden skal fremsendes fra netvirksomhe-
den. 
 
Energinet.dk svar 
Forskriften specificerer netop, at ”Netvirksomheden indhenter aflæsning af forbrug og tæller-
stand”. Det er ikke givet, at skiftet af afregningsform medfører en ny måler, men såfremt dette 
er tilfældet følger fremsendelsen af proceduren skift af måler jf. forskrift D1, afsnit 8.1.4. 

 

Kapitel 9: Afbrydelse/genåbning af et målepunkt 

 
Indledning - Afbrydelse/genåbning af et målepunkt 

Afbrydelse efter anmodning fra kunden (pkt. 3, side 42) 

DONG Energy skriver, at det er utroligt få kunder, som efterspørger en midlertidig afbrydelse 
og i praksis vil antallet blive nul, når kunden får at vide, at de skal betale for både afbrydelse og 
genåbning af måleren. Hvis kunden endvidere også skal betale abonnement i perioden bør beho-
vet være ikke eksisterende. Endvidere synes det ulogisk, at leverandøren kan indgå en aftale 
med kunden, som netvirksomheden efterfølgende kan underkende (da det er netvirksomheden, 
der har retten til at afbryde i den nuværende lovgivning). 
Vi ønsker, at denne mulighed for afbrydelse udgår af forskriften. Hvis kunden trods sund logik 
alligevel vælger at få sin måler nedtaget midlertidigt, bør leverandøren videreformidle henven-
delsen til netvirksomheder, som beskrevet i elforsyningsloven. Ved denne proces kan kunden i 
øvrigt evt. slippe for at betale abonnement i perioden. Det skal dog påpeges, at det kun er eje-
ren af installationen, som har bemyndigelse til at bede om disse ændringer. 
Hvis kunden generelt ønsker at bevare sit kundeforhold til leverandøren, vil det være billigst for 
alle parter, hvis leverandøren blot beder kunden om at koble HPFI-relæet fra. Herved betales 
blot abonnement i perioden. 
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Energinet.dk svar 
Arbejdsgruppen, der udarbejdede markedsforskrift H1, har drøftet kapitel 9 vedr. afbrydelse af 
et målepunkt grundigt, herunder hvorvidt afbrydelse bør ske efter anmodning fra kunden. Ene-
erginet.dk fik fra arbejdsgruppen oplyst, at der er behov for mulighed for midlertidig afbrydelse, 
da øvrige selskaber end Dong Energy stadig anvender denne mulighed. Derfor er muligheden 
fastholdt.  

 
Indledning - Afbrydelse/genåbning af et målepunkt 

Krav om dokumentation (side 42) 
DONG Energy skriver, at det fremgår, at netvirksomheden kan stille krav om dokumentation 
ved genåbning af en måler, men giver dette krav mening? Hvorfor skal netvirksomheden foreta-
ge denne kontrol på et målepunkt, som allerede er leverandørskiftet i DataHub underlagt de her 
gældende krav om aftaledokumentation samt hvor leverandøren evt. allerede har forelagt doku-
mentation for, at der må afbrydes? Da det er leverandørens risiko ved fx. restancer bør dette 
dokumentationskrav være et ligegyldigt forhold for netvirksomheden, når der genåbnes. 
 
OK skriver, at der står: 
”Ved elleverandørens anmodning om genåbning kan netvirksomheden stille krav om dokumenta-
tion af elleverandørens kundeforhold med den pågældende kunde.” 
Med hvilken hjemmel er denne mulighed indført? OK foreslår at det slettes. 
 

Energinet.dk svar 
På nuværende tidspunkt er forholdene ikke beskrevet i brancheaftalen, men Energinet.dk har 
opfordret til at ansvar, roller og risici aftales nærmere i denne aftale, og Dansk Energi har tilken-
degivet, at dette vil blive indarbejdet heri. Energinet.dk vil tilpasse teksten i forskriften på bag-
grund af de præciseringer, der vil ske i brancheaftalen, således at det sikres, at forholdene er 
ens beskrevet. 
 

 
Indledning - Afbrydelse/genåbning af et målepunkt 

Figur (Side 43) 
DONG Energy kommenterer, at pilen efter "Kontakt for genåbning" bør rettes til "Bestilling af 
ydelse: Genåbning af målepunkt".  
 
NEAS skriver, at der står i 3.og 2. sidste besked at det vedr afbrydelse – men det må være gen-
åbning. 
 

Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og retter figuren. 

 
Afbrydelse/genåbning af et målepunkt 

Generelt til kapitel 9 (side 42-) 
DONG Energy skriver, at forskriften behandler hverken gældende eller kommende regime for 
forsyningspligt. - herunder de særlige behov for, at der introduceres flere processer for lukning 
og afbrydelser, da leverandører vil efterspørge forskellige typer af lukninger, og hvor netvirk-
somhederne bør/skal kende årsagen - ikke mindst hvis kunden spørger om årsag. Der kan f.eks. 
indføres koder for: 
 

• restancelukning 
• flyttelukning hvor målepunktet står tomt, men hvor leverandøren hæfter. 
• fogedlukning, hvor fogeden bestemmer tidspunktet 
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• kunde-initieret lukning. 
 
Der bør gives mulighed for rekvirering af hverdagslukning, weekend-lukning, aften-lukning af 
hensyn til leverandørenes omkostningshensyn. 
 
Herudover skal der indføres et kvitteringsforløb, hvor netvirksomheden melder tilbage, hvis luk-
ningen mislykkes, hvorefter leverandøren kan beslutte om denne vil rekvirere endnu en montør-
kørsel eller rekvirere foged. 
Endeligt bør leverandøren have mulighed for at annullere en lukning. F.eks., hvis kunden betaler  
i perioden fra lukkevarsel til montørbesøg eller hvis kunden vælger anden leverandør eller flyt-
ter. 
  

Energinet.dk svar 
Energinet.dk kan konstatere, at Energistyrelsen den 10. februar 2014 sendte udkast til forslag til 
lov om ændring af elforsyning i høring. Markedsforskrifterne vil blive opdateret i overensstem-
melse med lovforslaget og sendt i høring med høringsfrist den 1. juni 2014. 

 
Kapitel 10: Oprettelse af nyt målepunkt 
 
Indledning - Oprettelse af nyt målepunkt som nyoprettet 

Tilknytning af relevante engrosrelaterede stamdata til målepunktet (side 45) 
Dansk Energi skriver vedr. sidste afsnit, at DataHub automatisk tilknytter relevante engrosrela-
terede stamdata til målepunktet, f.eks. afgifter og tariffer. DataHub tilknytter afgifter samt sy-
stem-tariffer, men netvirksomheden skal fortsat individuelt tilknytte egne tariffer og abonnemen-
ter til nyoprettede målepunkter. Dette bør præciseres. 
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og præciserer forskriften. Det vil naturligvis kun 
være Energinet.dk’s tariffer samt afgifter, der automatisk tilknyttes. 

 
Afsnit 10.1 Oprettelse af nyt målepunkt som nyoprettet 

Tilsluttet (Afsnit 10.1 side 45) 
Dansk Energi og EnergiMidt kommenterer, at teksten i første afsnit af denne tekstdel er for-
kert, idet netselskabet ændrer målepunktets status til tilsluttet, i samme øjeblik som måleren 
udleveres. 
 

Energinet.dk svar 
Høringssvaret vedrører de nuværende og gældende markedsregler. 
 
Energinet.dk er i tvivl om, hvad der menes med høringssvaret, da afsnit 10.1 vedrører nyopret-
tede målerpunkter. Det skal derfor præciseres, at i de tilfælde hvor der udleveres en måler, hvor 
tilslutningsdatoen er usikker, følger det af markedsreglerne, at målepunktet skal oprettes som 
”nyoprettet”. Der henvises til procesbeskrivelsen i afsnit 10.2. ”Tilsluttet” benyttes udelukkende i 
de tilfælde, hvor tilslutningsdatoen er kendt på det tidspunkt, hvor netvirksomheden opretter 
målepunktet i DataHub. Målepunktet anvises til den forsyningspligtige elleverandør, som påbe-
gynder levering på skæringsdatoen, med mindre kunden aktivt foretager leverandørskift inden 
skæringsdatoen. 
 
Energinet.dk kan konstatere, at Energistyrelsen den 10. februar 2014 sendte udkast til forslag til 
lov om ændring af elforsyning i høring. Ovenstående høringssvar vedrører netop processer for 
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den forsyningspligtige elleverandør. Disse vil blive opdateret i overensstemmelse med lovforsla-
get. 
 

 
Afsnit 10.3 Oprettelse af nyt målepunkt som tilsluttet 

Udskyde skæringsdatoen for tillslutning 

DONG Energy skriver, at det bør være muligt at udskyde skæringsdatoen for tillslutning, hvis 
denne efterfølgende ændres, da dette vil ske i praksis. 
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk kan konstatere, at Energistyrelsen den 10. februar 2014 sendte udkast til forslag til 
lov om ændring af elforsyning i høring. Ovenstående høringssvar vedrører netop processer for 
den forsyningspligtige elleverandør. Disse vil blive opdateret i overensstemmelse med lovforsla-
get. 
 

 

Generelt vedr. Oprettelse af nyt målepunkt 

NRGi opfordrer kraftigt til at holde flytteprocessen (tilflytning) helt udenfor denne proces lige-
som proces for nedlæggelse er holdt udenfor proces fraflytning. Forslag: lav en proces for sig 
selv til ” start af leverance til nyoprettet målepunkt” med meget kortere varsel f.eks. 1 arbejds-
dag end ved leverandørskift og mulighed for at gå f.eks. 5 arbejdsdage tilbage. 
Hvis dette ikke kan lade sig gøre, har vi disse kommentarer: 
Beskrivelsen af de 2 muligheder for, hvordan et nyt målepunkt kan oprettes er uklar og ikke i 
overensstemmelse med hinanden - vi har spørgsmål til forståelsen udover kommentarer. 
 
1. Side 45 Nyoprettet - Tilslutningsdato 
NRGis høringssvar: 

Det bør nævnes her, at der også kan foretages leverandørskift som det nævnes i afsnit 10.1. Det 
er nødvendigt at specificere, hvornår en elleverandør skal bruge hhv. en tilflytning og et leve-
randørskift. Elleverandøren bør tjekke i DH om hvilken kunde, der er registeret som disponent på 
målepunktet og kun anvende tilflytning, hvis det er en anden kunde, de har aftale med. Ellers 
skal der meldes et leverandørskift.  
Energinet.dk svar 
Teksten i afsnit 10.1 præciseres, således det fremgår mere tydeligt, hvornår et målepunkt skal 
oprettes som hhv. nyoprettet og tilsluttet jf. høringssvaret fra NRGi.  
 
Det bemærkes i øvrigt, at såfremt der indføres leveringspligt i stedet for forsyningspligt, vil et 
målepunkt altid skulle oprettes som nyoprettet. Dermed vil processen blive adskilt. 

 
Side 45 ad 1. Nyoprettet 
NRGis høringssvar: Det er uklart om det bliver muligt at oprette med status Tilsluttet UDEN at 
målepunktet har været oprettet med status Nyoprettet først? Eller om målepunktet altid skal 
oprettes med status Nyoprettet først inden den kan oprettes med status Tilsluttet? I så fald skal 
der så gå et bestemt antal dage? Kan netselskabet ved oprettelse med status Nyoprettet samti-
dig bede om ændring til status Tilsluttet frem i tid på en bestemt skæringsdato, så målepunktet 
automatisk ændrer status på skæringsdato? Der er brug for præcisering i disse afsnit samt i af-
snit 10.1 side 45 og 10.3 side 47 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk fremhæver, at det jf. afsnit 10, pkt 2. og afsnit 10.4, pkt 3. fremgår at, såfremt 
tilslutningsdato (og elleverandør) er kendt, oprettes målepunktet som tilsluttet i DataHub af net-
virksomheden.  



 

Dok. 13/96690-11 56/90 

 
Bemærk i øvrigt, at såfremt anbefalingerne fra reguleringseftersynet følges, og forsyningspligten 
udfases, vil et målepunkt altid skulle oprettes som nyoprettet.  

 
Figuren side 46 nederst: Stamdataopdatering med tilsluttet eller fraflytning nævnes i 3 pile. 
NRGis høringssvar: Processen fraflytning bruges ikke længere ved nedlæggelse så teksten her 
skal ændres. 
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk er enig i kommentaren og præciserer, at det er processen for nedlæggelse, der skal 
benyttes.  
 

 

10.2 Proces for oprettelse af nyt målepunkt som nyoprettet - DataHub anviser målepunktet til 
den forsyningspligtige elleverandør. 
NRGis høringssvar: hvornår anviser DH målepunktet til den forsyningspligtige elleverandør ? Vi 
opfatter det som straks efter at målepunktet er oprettet med status Nyoprettet. Men så stemmer 
det ikke med beskrivelsen i Afsnit 10.3 Oprettelse af nyt målepunkt som tilsluttet : Har kunden 
ikke valgt elleverandør før tidsfristen på mindst 1 arbejdsdag før tilslutningen anvises målepunk-
tet til den forsyningspligtige elleverandør. Kunden kan herefter skifte elleverandør efter de al-
mindelige regler for skift af elleverandør. 
 
Energinet.dk svar 
Elleverandøren modtager besked om oprettelse af et nyt målepunkt med status nyoprettet inkl. 
stamdata umiddelbart efter oprettelsen. Den forsyningpligtige elleverandør må ikke afvise måle-
punktet, men skal ikke påbegynde levering af strøm, da målepunktet har status nyoprettet.  
 
Vedrørende oprettelse af målepunkter med status tilsluttet, så anvises målepunktet til den forsy-
ningspligtige elleverandør 1 arbejdsdag før tilslutningsdatoen, såfremt en anden elleverandør 
ikke har meldt tilflytning senest på den 2. arbejdsdag tilslutningsdatoen, jf. afsnit 10.3.  
  
Bemærk i øvrigt, at såfremt anbefalingerne fra reguleringseftersynet følges, og forsyningspligten 
udfases, vil et målepunkt fortsætte med status nyoprettet indtil det tidspunkt, hvor en elleveran-
dør melder start af leverance.  

  
10.4 Proces for oprettelse af nyt målepunkt som tilsluttet 
NRGis høringssvar: Ved nyoprettede målepunkter foregår det som regel sådan at elinstallatø-
ren oplyser en bygherre eller en ejer til at stå for målepunktet. Derefter kan der hurtigt efter at 
måleren er sat op, blive oplyst en tilflytning af en lejer eller køber. Hvis en bygherre eller en ejer 
er kunde på målepunktet ved tilslutning, skal der jo ikke meldes en tilflytning men et leveran-
dørskift. 
1. El-installatøren fremsender på vegne af kunden en elektronisk (ikke EDI-meddelelse) tilmel-
ding til netvirksomheden. For at kunden kan vælge elleverandør fra skæringsdatoen, er det en 
forudsætning, at el-installatøren har anmeldt målepunktet i god tid og minimum 3 
arbejdsdage før skæringsdatoen for tilslutningen. 
NRGis høringssvar: Dette giver kun mening, hvis målepunktet i forvejen er oprettet med status 
Nyoprettet, ellers er målepunktet ikke registreret i DH og en elleverandør kan ikke melde hver-
ken tilflytning eller leverandørskift. 
 
Energinet.dk svar 
Enig. De 3 arbejdsdage er fastsat for, at netvirksomheden kan nå at oprette målepunktet i Data-
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Hub, og en elleverandør kan nå at melde tilflytning på målepunktet på tilslutningsdagen. 
 

 
3. Netvirksomheden sender målerstamdata med tilslutningsstatus "tilsluttet" til DataHub uden 
ugrundet ophold og senest den følgende arbejdsdag efter anvisningen af tilslutningspunktet. I 
meddelelsen for målepunktet er blandt andet målepunkts ID, navn på den kunde som skal være 
registreret på målepunktet, målepunktets adresse samt skæringsdato for tilslutning. 
NRGis høringssvar: Er ansvaret for kundestamdata i dette tilfælde netselskabets og ikke elle-
verandørens? 
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk præciserer forskriften, således at det fremgår, at der ikke skal angives navn på den 
kunde som skal være registreret på målepunktet. Dette er naturligvis kunderelaterede stamdata, 
som elleverandøren har ansvaret for, og som skal vedligeholdes af elleverandøren.   
 

 
4. Kunden og elleverandøren indgår aftale om levering til det givne målepunkt til skæringsdato-
en 
NRGis høringssvar: hvilken skæringsdato ? Er det for tilslutning? Det giver ikke mening, hvis 
det er meningen at målepunktet først skal stå med status Nyoprettet, hvor det i afsnit 10.1 blev 
beskrevet at det er muligt at melde både tilflytning og leverandørskift. Og det er nødvendigt at 
målepunktet er oprettet i DH for at der er et aftagernummer som elleverandøren kan melde til-
flytning eller leverandørskift til. 
 
Energinet.dk svar 
Der henvises til skæringsdatoen for tilslutning.  

 
5. Elleverandøren anmelder tilflytning på målepunktet til DataHub tidligst 1 arbejdsdag efter, at 
kunden har fået oplyst målepunkts ID, og senest 1 arbejdsdag før skæringsdato. 
NRGis høringssvar: hvilken skæringsdato? Det vil kun være tilflytning hvis kunden er en anden 
end den som netselskabet har meldt ind. Ellers må det være leverandørskift.  
 
Energinet.dk svar 
Der henvises til skæringsdatoen for tilslutning. Enig. Sker der skift af disponent på målepunktet, 
skal proces for tilflytning benyttes.  

 
7. Har DataHub ikke modtaget meddelelse om tilflytning fra en elleverandør senest 1 arbejdsdag 
før skæringsdato, anviser DataHub målepunktet til den forsyningspligtige elleverandør fra skæ-
ringsdatoen 
 
NRGis høringssvar: hvilken skæringsdato? DH anviser jo til den forsyningspligtige elleverandør 
straks efter at målepunktet oprettes med status Nyoprettet iflg. Afsnit 10.2 ad 4 – så det giver 
ikke mening, at det her beskrives at målepunktet anvises fra skæringsdatoen, hvis det er ved 
tilslutning, der menes. Og hvis målepunktet ikke oprettes med status Nyoprettet først, er det 
ikke muligt for elleverandøren at melde tilflytning eller leverandørskift. 
 
Energinet.dk svar 
Der henvises til skæringsdatoen for tilslutning. 
 
Den forsyningspligtige elleverandør modtager besked om oprettelse af et nyt målepunkt med 
status nyoprettet inkl. stamdata umiddelbart efter oprettelsen. Den forsyningpligtige elleveran-
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dør må ikke afvise målepunktet, men skal ikke påbegynde levering af strøm, da målepunktet har 
status nyoprettet.  
 
Har kunden ikke valgt elleverandør før tidsfristen på mindst 1 arbejdsdag før tilslutning, anvises 
målepunktet til den forsyningspligtige elleverandør, som starter leverance på skæringsdatoen for 
tilslutning jf. afsnit 10.3.  
 
 
Energinet.dk svar 
Af hensyn til læsevenligheden er høringssvarene indsat i ovenstående under hvert afsnit. 
 

Kapitel 11: Nedlæggelse af målepunkt 
 

Nedlæggelse af målepunkt 

DONG Energy skriver, at hvis der er tale om en nedlæggelse ved en fejl, som skal reverseres, 
skal dette ske via processen for oprettelse af nyt målepunkt. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da 
det giver en masse unødvendig kundekontakt og –involvering. Det skal være muligt at reversere 
en forkert nedlæggelse, så der ikke skal oprettes nyt målepunkt fx hvis leverandøren nedlægger 
nr. 10A i stedet for nr. 10B ved en fejl uden at måleren fysisk er nedtaget på nr. 10A. 
 
Energinet.dk svar 
Der er ikke tale om en ændring i forhold til de nuværende og gældende markedsregler. 
 
Energinet.dk henviser til høringsnotat fra efteråret 2013 i afsnittet vedr. nedlæggelse af måle-
punkt: 
 
Energinet.dk skal bemærke, at nedlæggelse af et målepunkt altid formodes at ske, efter at der 
har været dialog med ejeren af installationen, men at teksten er tilrettet. DataHub er program-
meret således, at processer, hvor der er flere aktører involveret, ikke kan rettes af den ene ak-
tør. Dette er af hensyn til aktørernes ageren på et kendt grundlag, og at ændringer ikke sker 
med tilbagevirkende kraft. 
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7. Forskrift H2 – Skabelonafregning mv. 
 
Kapitel 3. Obligatorisk grænse for timeafregning 
 
Afsnit 3. Obligatorisk grænse for timeafregning 

Generelt for hele afsnittet (Startende side 12) 
DONG Energy skriver, at indførelse af tvungen timeafregning vil resultere i adskillige ændringer 
omkring "obligatorisk skabelongrænse", og forskrifterne bør ændres som følge heraf. 
 
H2 kan med fordel udbygges med nogle regne-eksempler på afregning af engrosydelser. 
 
Energinet.dk svar 

Der henvises til ovenstående høringssvar til forskrift D1: ”Generelt vedr. forskrift D1” -  
”Ny bekendtgørelse for fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget”. 
 
Energinet.dk noterer DONG Energys forslag vedrørende indsættelse af et regneeksempel. 
 

Afsnit 3.2. Nedsættelse af den obligatoriske grænse 

Generelt (Side 12) 

Dansk Energi og EnergiMidt skriver, at der står, at Netvirksomheden skal sende varslet om 
nedsættelse af obligatorisk grænse til Energinet.dk via DataHub’s webformular. Herpå videre-
formidler Energinet.dk dette varsel til alle elleverandører med anmodning om bekræftelse af 
modtagelsen. 
 
Der står ikke klart, hvordan der videreformidles og hvordan bekræftelsen skal sendes. Begge 
beskeder bør være B2B beskeder mellem Datahub og aktørerne. 
 
OK skriver, at der står: 
”Netvirksomheder kan frit udmelde en lavere "lokal obligatorisk grænse". En lavere grænse skal 
altid udmeldes efter de regler, der fremgår af afsnit 3.2.” 
 
OK mener denne mulighed bør fjernes, og efterlyser med hvilken hjemmel den gives. Grænserne 
bør være funderet i lovgivningen. Dette skal sikre et ensrettet marked på tværs af landet, som 
giver kundevendte processer, således der kan kommunikeres entydigt. Som køber af engros-
ydelsen bør elleverandøren ikke risikere at skal forholde sig til 60 forskellige grænser. 
 
OK kommenterer endvidere, at der står: 
”1. Nedsættelsen skal altid ske med virkning fra den 1. i en måned og skal ske med mindst 3 
måneders varsel.” 
 
Såfremt en nedsættelse af den obligatoriske grænse medfører øgede omkostninger for kunden 
og elleverandør i form af f.eks. et andet abonnement bør varslet være 6 måneder. 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk gør opmærksom på, at der er tale om en videreførelse af nuværende markedsregler 
ift. nedsættelse af den obligatoriske grænse.  
 
Som følge af ikrafttrædelsen af den nye målerbekendtgørelse ”bekendtgørelse om fjernaflæste 
målere og måling af elektricitet i slutforbruget” og ift. indførelse af flexafregning, skal der imid-
lertid i samarbejde med branchen tages generel stilling til, om og hvorledes nedsættelse af den 
obligatoriske grænse for timeafregning fortsat skal være muligt. Samtidig er der behov for en 
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fastlæggelse af reglerne for, hvad der skal ske med målepunkter i ”grænseområdet” omkring 
100.000kWh.  
 
Energinet.dk ser, grundet den begrænsede brug af processen og tilmed mulige skærpelser af 
reglerne vedr. den obligatoriske grænse, ikke behov for en EDI-proces for ind/udmelding af obli-
gatoriske grænser.  

 
Afsnit 5. Andelstal og forventet årsforbrug 

 
Afsnit. 5.2.1. Principper 

Tidsfrist for netvirksomheden (Pkt 4, side 14) 
Energi Fyn mener, at der bør aftales en frist for, hvornår netvirksomheden skal tage stilling til 
en indmeldt ændring vedr. anslået årsforbrug, dvs. den ændring, som en slutkunde har bedt en 
elleverandør om at viderebringe til netvirksomheden. Det bør endvidere være muligt for elleve-
randøren at medsende en årsagskode - der letter 'sagsbehandlingen' ved netvirksomheden.  
 
”Elleverandøren har pligt til uden ugrundet ophold, at oplyse ændringer i forventet årsforbrug til 
netvirksomheden” -  
Det bør præciseres, at dette alene kan/skal ske på baggrund af en kundehenvendelse.  
 
Dansk Energi anfører, at der bør aftales en frist for, hvornår netselskabet skal tage stilling til en 
indmeldt ændring vedr. anslået årsforbrug, dvs. den ændring, som en slutkunde har bedt en 
elleverandør om at viderebringe til netselskabet. Det bør endvidere være muligt for elleverand-
øren at medsende en årsagskode - der letter 'sagsbehandlingen' ved netselskabet. 
 
Elleverandøren har pligt til uden ugrundet ophold, at oplyse ændringer i forventet årsforbrug til 
netselskabet, men det bør præciseres, at dette alene kan/skal ske på baggrund af en kundehen-
vendelse. 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk præciserer i forskriften, at elleverandøren udelukkende kan anmode om en ændring 
af det forventede årsforbrug, hvis dette er et ønske fra kunden.  
 
Stamdataansvaret for opdatering af målerrelaterede stamdata, herunder det forventede årsfor-
brug, er endegyldigt placeret hos netvirksomheden, hvorfor det er op til netvirksomheden at 
tage stilling til, om og hvornår et årsforbrug skal opdateres i DataHub. Energinet.dk mener såle-
des ikke, der i markedsforskriften skal sættes en tidsfrist for, hvornår netvirksomheden skal rea-
gere. Energinet.dk foreslår, at en sådan tidsfrist fastsættes i en brancheaftale.  
 
Såfremt netvirksomheden vælger at opdatere det forventede årsforbrug på et målepunkt i Data-
Hub på baggrund af informationen fra elleverandøren, vil elleverandøren modtage besked om 
dette (på samme vis, som når stamdata på et målepunkt ellers opdateres). 

 
Kapitel 6. Saldoafregning 
 
Afsnit 6.7. Genberegning af engrosydelser 

Generelt (Side 20) 

Dansk Energi og EnergiMidt skriver, at der står, at fremsendelse af korrektioner ifm. saldoaf-
regning, sker for de priselementer og summer, hvor der er konstateret rettelser i forhold til det 
refikserede datagrundlag. Endvidere skal genberegnede engrosydelser fremsendes til de respek-
tive netvirksomheder og elleverandører samt Energinet.dk. 
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Det bør imidlertid præciseres, hvad der menes med genberegnede engrosydelser. Det bør præci-
seres, hvad der fremsendes, og i hvilket format. 
 

Energinet.dk svar 

Forskriften er præciseret jf. høringssvaret fra Dansk Energi og EnergiMidt. 
 
Kapitel 7. Periodisering ved kundeafregning af skabelonkunder 
 
Afsnit 7. Periodisering ved kundeafregning af skabelonkunder 

Metode for periodisering (Side 21) 
DONG Energy kommenterer, at der defineres en metode til slutafregning af kunder ud over 
normal afregningsperiode til tilfælde af misligholdelse, hvor der skal periodiseres med residual-
forbruget for samme arbejdsdage som ugen før.  
 
Det er ikke klart, hvad er menes med "ud over normal afregningsperiode", og en periode med 
misligholdelse indeholder normalt også dage, som ikke er arbejdsdage. 
 
DONG Energy vil bede om, at afsnittet fjernes fra markedsforskriften, da indholdet er meget 
upræcist og kun behandler situationen med misligholdelse, men hvor der i mange andre situati-
oner er brug for ekstraordinære og hurtige afregninger indenfor aftaleperioden. 
 

Energinet.dk svar 
Jf. metodegodkendelse af forskrift H2 af 29. januar 2013, konstaterer Energinet.dk, at der med 
den valgte model skabes en gennemsigtighed i elmarkedet, ved at sikre, at den skabelonafreg-
nede kunde afregnes ud fra samme fordeling, som bruges til det estimat, der indgår i den time-
baserede balanceafregning for skabelonkunderne.  
 
Energinet.dk genovervejer, om der som følge af kommentaren er behov for præcisering, men 
ønsker at fastholde den beskrevne model.  
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8. Forskrift H3 – Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 
 
Generelt for forskrift H3 
 
Generelt for forskrift H3 

Beregningsgrundlag fra Energinet.dk til netvirksomheden 
Energi Fyn kommenterer, at markedsforskrifterne mangler generel information omkring, hvor-
dan og hvornår NET selskaberne modtager beregningsgrundlag fra ENDK/DataHub'en. Dette skal 
præciseres. 
 

Energinet.dk svar 
Det er anført i forskrift H3, afsnit 4, at netvirksomheden modtager dagssummer af abonnemen-
ter, gebyrer og tariffer ved fiksering af hvert driftsdøgn. De daglige summer aggregeres ved 
fiksering af den sidste hverdag i en måned, således at der 5 hverdage efter månedens udgang 
foreligger et afregningsgrundlag for måneden. Afregningsgrundlaget fremsendes sammen med 
(umiddelbart efter) fremsendelse af de fikserede måledata (Forskrift D1, afsnit 4.3). Processen 
gentages ved refiksering. 
 
Energinet.dk har ikke fundet behov for yderligere præcisering.  
 

Generelt for forskrift H3 

Tarif, abonnementer mv.  

Dansk Energi skriver, at tarif defineres som en pris, som fastsættes pr. kWh. Dansk Energi gør 
opmærksom på, at det forventes i løbet af et par år, at netselskaberne på mere almindelig basis 
også begynder at tariffere efter effekttariffer, som er angivet er kW. Det bør derfor overvejes 
allerede nu at klargøre DataHub til at håndtere dette. Det kan synes som en kortsigtet løsning 
ikke at medtage dette allerede ved forberedelsen af DataHub til Engrosmodellen. 
 
Samtidig har nogle målepunktsnumre flere målere bagved, og der skal beregnes abonnementer 
pr. målepunktsnummer. I forarbejderne til forskrift H3 blev der ytret ønske om, at man skal 
kunne tilknytte x antal målere til et aftagenummer, og hvor abonnementet på målepunktet så 
bliver x antal gange det beløb, som skal medregnes pr. måler. Tilsvarende ønske blev ytret vedr. 
andre forhold såsom tilkøbte ampere. 
I forskrifterne ses ikke, at DataHub har kapaciteten til at udregne et samlet abonnement for 
målepunkter, som er sammensat af dele, som bidrager til målepunktets samlede abonnement alt 
efter antallet af disse dele og deres pris. 
Udendørsbelysning er et område, hvor det er tvingende nødvendigt, at DataHub har den nævnte 
kapacitet. 
 
DONG Energy skriver, at det til et givent målepunkt skal være muligt at tilknytte x antal måle-
re, hvor der også skal opkræves abonnementer for hver måler. 
 

Energinet.dk svar 

En model for effektbetaling har været diskuteret, bl.a. i arbejdsgruppen for engrosmodellen, men 
det har ikke været muligt at nå frem til en entydig model. Der blev dog som følge af diskussio-
nerne tilføjet to stamdatafelter til registrering af effektgrænser for hhv. ampere og kW. 
 
Energinet.dk foreslår at genoptage diskussionerne om indførelse af en model for effektbetaling i 
DataHub, når det bliver aktuelt, dvs. når det er generelt udbredt, og der er en entydig model for 
beregning af effektbetaling.     
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Ved tilknytning af gebyrer og abonnementer tilknyttes et antal af et givent gebyr eller abonne-
ment til målepunktet jf. forskrift H3, afsnit 3.5, og den resulterende sum af abonnementer og 
gebyrer vil indgå i engrosydelsen.   

 
Generelt for forskrift H3 

Afregningsgrundlag for skabelonafregnede målepunkter 

DONG Energy skriver, at afregningsgrundlaget opgøres efter månedsskiftet, og for timeaflæste 
kunder vil dette kunne være et næsten endeligt afregningsrundlag. 
 
For selvaflæste kunder vil der i løbet af måneden komme aflæsninger, som vi er usikre på indgår 
i afregningsgrundlaget. Vi forventer at afregningsgrundlaget udelukkende sker på basis af en 
andelstal - saldoafregning, og har som følge heraf 2 spørgsmål. 
 
Bruges der samme totale mængder af andelstal, som der er brugt til indkøb af energi i måneden 
- opgjort nogle få dage før driftsmåneden? I givet fald bør netvirksomhederne også modtage 
summen af andelstal pr. tariftype på dette tidspunkt, hvilket bør indføres i D1. 
Hvis der tages hensyn til aflæsninger, som er kommet i perioden fra andelstal til energiindkøb og 
til tarif-beregning, bør dette nævnes specifikt i forskrifterne. 
 
Energinet.dk svar 

Ja, det vil være samme mængder af andelstal, der benyttes ved opgørelse af indkøbet og afreg-
ningsgrundlaget for tariffer for skabelonafregnede kunder.  
 
Energinet.dk medgiver, at det giver god mening, at netvirksomheden også modtager andelstal 
pr. tariftype, hvilket præciseres i forskrift H2. 

 
Kapitel 1. Terminologi og definitioner 
 

Afsnit 1.5. Bindende midlertidig prisnedsættelse  
(Side 6) 
DONG Energy skriver, at der også findes "ikke bindende midlertidige tariffer", hvor et netsel-
skab sætter tariffen ned i en periode og efterfølgende justerer den tilbage, hvor den efterfølgen-
de stigning ikke skal varsles specielt.  Forholdet fremgår i forarbejderne til gældende Forbruger-
beskyttelsesbekendtgørelse, og varslingsreglerne i DataHub skal udarbejdes så denne mulighed 
bevares.  Uden denne mulighed vil netvirksomhederne ikke kunne agere efter vilkårene i Ind-
tægtsrammebekendtgørelsen. 
 
Rådighedsbetaling er et tariferingsprincip, som markedsforskrifterne slet ikke behandler, hvilket 
forhindrer, at netvirksomhederne kan tarifere efter de principper, som Energitilsynet har god-
kendt. 
 
Der er således tale om en alvorlig mangel i regelværket. 
 

Energinet.dk svar 

En tarif kan ændres dagligt, så længe det indsendes til DataHub med 30 dages varsel jf. forskrift 
H3.  
 
Energinet.dk medgiver, at der er behov for en præcisering af, hvorledes netvirksomheden skal 
forholde sig til ”bindende- og ikke bindende midlertidige prisnedsættelser”. Energinet.dk har 
aftalt med Dansk Energi, at de skal give en tilbagemelding på, hvordan Energinet.dk skal forhol-
de sig til dette begreb i forskrifterne, ligesom Dansk Energi vil kontakte Energistyrelsen for 
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nærmere afklaring.  
 
Energinet.dk vil på baggrund af tilbagemeldingerne tage stilling til en præcisering af forskriften.  
 
I forhold til at gøre DataHub i stand til at håndtere rådighedsbetaling, er der nedsat en intern 
arbejdsgruppe med formålet at facilitere udvikling af en løsning, således at dette kan håndteres. 
Branchen vil blive inddraget i denne proces, og forskrift H3 opdateres som følge heraf. 
 

Afsnit 1.13. Forbrug 

(Side 7) 

Dansk Energi anfører, at det fremgår af definitionen på forbrug, at forbrug er det faktisk målte 
forbrug og opgøres som det forbrug, der betales PSO-tarif af. 
 
Dansk Energi finder definitionen problematisk, da der findes tilfælde, hvor det faktiske målte 
forbrug ikke er det samme som det forbrug, der betales PSO-tarif af. 
 
Der findes flere regler om kundegrupper, som er undtaget fra betaling af PSO-tarif. Det ændrer 
dog ikke ved, at disse skal betale nettariffer efter de anmeldte nettariffer. 
 
Det drejer sig dels om egenproducenter, som kan være pålagt en rådighedsbetaling. Det drejer 
sig også om solcellekunder, som er omfattet af nettoafregning på årsbasis, og som således alene 
betaler PSO-tarif efter et nettoårsforbrug, mens de betaler nettariffer efter deres almindelige 
træk fra nettet og rådighedsbetaling for deres egetforbrug. 
 
Når forbrug defineres som en værdi, der betales PSO-tarif af, bliver opgørelsen fejlagtig og nets-
elskaberne får dermed ikke mulighed for at tariffere korrekt. Der er derfor behov for flere for-
brugsdefinitioner. 
 
Afsnit 4 på side 16 bør også tilrettes i lyset af ovenstående. Tilsvarende gælder de andre for-
skrifter, som har samme definition. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk præciserer definitionen for forbrug, således at det fremgår mere tydeligt, at defini-
tionen ikke inkluderer kunder med nettoafregning. 

 
Afsnit 1.25. Skæringsdato 

(Side 8) 
Dansk Energi kommenterer, at definitionen på skæringsdato defineres som en dato og eksem-
plificeres som fx et leverandørskift eller flytning. 
 
Det kan overvejes at nævne eksemplet med en ændret tarif sammen med de øvrige for at tyde-
liggøre, at det ikke kun er leverandørskift og flytninger. 
 

Energinet.dk svar 

Definitionen præciseres, således at det også fremgår, at en skæringsdato er en dato og et tids-
punkt for den dag, hvor et skift (for eksempel et leverandørskift, flytning eller ændring af et 
priselement) skal træde i kraft. 
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Kapitel 3. Priselementer 
 

Afsnit 3. Priselementer 

Migrering og netvirksomhedens adgang til data (Side 11) 

DONG Energy skriver, at det bør fremgå, at migrering af data også for perioder før idriftsættel-
se af engrosmodellen vil være nødvendigt. Dette kan gælde for både udvalgte kunde-, måler- og 
engrosstamdata. 
 
Pkt. 3.  Det fremgår, at netvirksomhederne kan indhente egne priselementer, mens leverandører 
kan indhente alle. Disse priser er offentlige, og vi anbefaler, at samtlige aktører og andre inte-
ressenter har adgang hertil. 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk medgiver, at der i migreringen af data og overgangen til engrosmodellen, skal ta-
ges alle nødvendige hensyn. Omfanget af, hvad der skal migreres fastlægges i migreringsprojek-
tet for engrosmodellen. 
 
Energinet.dk ser umiddelbart ikke et markedsmæssigt behov for, at DataHub skal videreformidle 
netvirksomhedens priselementer til andre aktører end elleverandører. Derudover er det et gene-
relt princip i DataHub, at netvirksomheden kun modtager egne data, hvorfor nuværende formu-
lering fastholdes. 

 
Afsnit 3. Priselementer 

Ansvar for opdatering af priselementer (Side 11) 
Dansk Energi anfører, jf. afsnit 2 at "Det er netvirksomhedens ansvar, at ændringer i prisele-
menter sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ligesom det er netvirksomhedens 
ansvar, at varslingsfrister overholdes.".  
 
Dette er formuleret generelt, men det kan ikke være netvirksomhedens ansvar at priselementer 
indmeldt af systemansvarlig eller SKAT er i overensstemmelse med gældende lovgivning eller 
varslingsfrister. 
 
Formuleringen kunne ændres til "Det er ejeren (netvirksomhed, systemansvarlig eller SKAT) af 
det enkelte priselements ansvar, at ændringer i priselementer sker i overensstemmelse med 
gældende lovgivning - herunder at varslingsfrister overholdes.", og vi anbefaler, at samtlige ak-
tører og andre interessenter har adgang hertil. 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk er enig i kommentaren og præciserer forskriften jf. Dansk Energis input. 

 

Afsnit 3.1, 3.2 og 3.3. Abonnementer, gebyrer og tariffer. 

Bindende midlertidige prisnedsættelser (side 11 og 12) 
DONG Energy skriver, at der introduceres mulighed for, at en midlertidig bindende prisnedsæt-
telse kan ske som et selvstændigt abonnement med negativ pris.  DONG Energy kan ikke finde 
grundlag for denne metode i Elforsyningsloven, hvor midlertidig bindende tarifnedsættelser skal 
være forbrugsafhængige og fremadrettede. 
 
I H1 muliggøres brug af virtuelle målepunker, hvor der underliggende findes flere installationer. I 
arbejdsgruppen blev det vedtaget, at det på sådanne målepunkter skal være muligt at opkræve 
X antal abonnementer på et givent aftagenummer, og metoden bør indskrives i H3. 
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Det bør præciseres, at midlertidigt bindende prisnedsættelser på tariffen kun kan ske fremadret-
tet. 
 
NEAS angiver, at stop af den bindende midlertidige prisnedsættelse meldes til DH senest 31 
kalenderdage før skæringsdato. Hvordan får elleverandøren denne besked? 
 

Energinet.dk svar 

Det er muligt, at det for DONG Energy kun vil være tale om bindende midlertidige prisnedsættel-
ser på tariffer. 
 
Energinet.dk kan imidlertid konstatere på baggrund af gældende praksis, at der også ydes bin-
dende midlertidige prisnedsættelser på abonnementer, som skal viderefaktureres til kunden. 
Som følge heraf udvikles DataHub til at kunne håndtere disse bindende midlertidige prisnedsæt-
telser både for tariffer og abonnementer. 
 
I forhold til at gøre DataHub i stand til at håndtere målepunkter, som er knyttet sammen i en 
fælles struktur (såkaldt parent/child), er der nedsat en intern arbejdsgruppe med formålet at 
facilitere udvikling af en sådan løsning, således at dette kan håndteres. Opkrævning af abonne-
menter på underliggende målepunkter vil blive tænkt ind i dette arbejde. 
 
Jf. afsnit 3, gælder det, at for oprettelse, ændring og stop af priselementer kan dette ske tidligst 
3 år og senest 31 kalenderdage inden skæringsdatoen. Det er ikke muligt for netvirksomheden 
at oprette, ændre eller stoppe et priselement med kortere frist eller med tilbagevirkende kraft. 
Energinet.dk har ikke fundet behov for yderligere præcisering.  
 
Inden for en time efter at en netvirksomhed har ændret i tilknytningen (fx meldt stop) af et pris-
element på et givent målepunkt, vil elleverandøren modtage besked om dette. Såfremt netvirk-
somheden forsøger at ændre en tilknytning med kortere varsel, vil det blive afvist af DataHub. 
 

Afsnit 3.1, 3.2 og 3.3. Abonnementer, gebyrer og tariffer. 

Obligatorisk viderefakturering (Side 11 og 12) 

Energi Danmark skriver, at begrebet obligatorisk viderefakturering bliver brugt flere steder, 
men det er upræcist hvad det faktisk skal fremgå på kundens faktura. 
Generelt bør uenighed mellem netselskaber og elleverandører omkring faktureringen af engros-
ydelserne have opsættende virkning. Især da manglende betaling kan have konsekvenser for el-
leverandørerne. 
 
Energinet.dk svar 

Jf. forskriften er elleverandøren forpligtet til at benytte det navn, som er angivet af netvirksom-
heden for priselementet i DataHub. Når et priselement markeres til obligatorisk fakturering skyl-
des dette, at netvirksomheden yder en prisnedsættelse direkte til kunden, hvilket ikke vedrører 
elleverandøren. 
 
Udover priselementer, der er markeret til obligatorisk viderefakturering, er det op til elleverand-
øren at bestemme, hvorledes fakturering af slutkunden skal foregå (ud fra gældende lovgivning). 
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Afsnit 3.1, 3.2 og 3.3. Abonnementer, gebyrer og tariffer. 

Moms (Side 11 og 12) 
NRGi fremhæver afsnittet:  
”Gebyrer skal oprettes i DataHub ved at angive gebyr ID, navn, beskrivelse samt pris og moms-
kode. Prisen for et gebyr angives altid i kroner eksklusiv moms, jf. Forskrift I.” og anfører at 
”momskode” bør specificeres ud – eftersom det er gebyrer, kan det være ”+moms” eller ”moms-
frit” 
 
DONG Energy skriver, at det synes unødigt administrativt tungt, at samtlige priselementer skal 
angives med momskoder, og der savnes en argumentation for dette. Datahub skal udelukkende 
opgøre og beregne fakturagrundlag på engrosniveau, mens den egentlig fakturering sker hos 
leverandører og netvirksomheder, som har egne værktøjer til at fakturere i henhold til Momslo-
ven.  Tilsvarende synes kravet om obligatorisk gennemfakturering mærkeligt, idet netvirksom-
hederne udelukkende kan kræve dette i tilfælde af midlertidigt bindende prisnedsættelser.  Der 
er således ikke behov for at gøre dette krav obligatorisk for samtlige priselementer, jf. også 
kommentarer til forskrift I. 
 
Begge forhold skaber meromkostninger hos aktørerne uden tilsvarende værdiskabelse, og vi 
anbefaler at de fjernes fra markedsforskriften.  Tilsvarende forhold er gældende for tariffer og 
gebyrer. 
 

Energinet.dk svar 

Alle priselementer skal ved indførelsen af engrosmodellen angives med momskode i DataHub, 
idet informationen skal benyttes af elleverandøren til at afgøre, hvorvidt priselementet skal vide-
refaktureres til kunden med eller uden moms. Dette præciseres i forskriften. 
 
DataHub kan ikke afgøre, om et priselement er med eller uden moms, ligesom DataHub ikke kan 
afgøre, om der er tale om en bindende midlertidig prisnedsættelse. Denne afgørelse kan efter 
Energinet.dk’s opfattelse kun træffes af netvirksomheden ved oprettelse af det enkelte prisele-
ment. 
 
Der kan ved indførelsen af engrosmodellen angives to forskellige momskoder. (D01 = Uden 
Moms. D02 = Med Moms).  
 

 
Afsnit 3.2. Gebyrer 

Betaling for bevillingspligtige ydelser (Side 12) 
DONG Energy skriver, at de forventer, at netvirksomhederne kun kan opkræve betaling for 
bevillingspligtige ydelser, hvor der bruges metodegodkendte standardgebyrer, og som er nævnt i 
Standardaftalen.  Dette kan med fordel præciseres i forskriften.  
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk henviser til, at dette bør præciseres i standardaftalen. Energinet.dk mener ikke, 
dette skal fremgå af forskriften. 
 

Afsnit 3.2. Gebyrer 

Obligatorisk viderefakturering (Side 12) 

NRGi fremhæver afsnittet:  
 
”Et gebyr skal aldrig oprettes til obligatorisk viderefakturering, idet et gebyr er en engangsydel-
se.”, og foreslår følgende rettelse: 
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Et gebyr må aldrig oprettes til obligatorisk viderefakturering, idet et gebyr er en engangsydelse.  
  

Energinet.dk svar 

Energinet.dk præciserer forskriften jf. NRGis høringssvar. 
 

Afsnit 3.3. Tariffer 

 Obligatorisk viderefakturering (Side 12) 

Formuleringen "Offentlige forpligtelser (PSO tarif), elafgifter samt bindende midlertidige prisned-
sættelser skal altid markeres til obligatorisk viderefakturering. Tariffer, som ikke er bindende 
midlertidige prisnedsættelser, må ikke markeres til obligatorisk viderefakturering." er i konflikt 
med sig selv.  
 
I første del står der at f.eks. elafgifter markeres til obligatorisk viderefakturering, mens der ef-
terfølgende står at kun midlertidige prisnedsættelser må markeres til obligatorisk viderefakture-
ring. Det foreslås, at tariffer efter første punktum rettes til netvirksomheders tariffer. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk præciserer forskriften på baggrund af Dansk Energis høringssvar. 
 

Afsnit 3.3. Tariffer  

Behov for præciseringer mv. (Side 12) 

DONG Energy skriver, at der skal indføres et regelsæt som behandler rådighedsbetaling, der 
også er tarif-baseret.  Herudover skal der defineres et regelsæt for varsling af ikke bindende 
midlertidige tarifnedsættelser.  Uden disse regelsæt vil netvirksomhederne ikke kunne tarifere i 
henhold til branchens godkendte metoder. 
 
Det fremgår, at netvirksomhederne generelt kan bestemme, om en tarif skal være obligatorisk.  
Dette vilkår findes ikke i Elforsyningsloven og bør udgå. 
 
Der henvises til forskrift H4. Denne forskrift er endnu ikke udarbejdet og mangler derfor ift. at 
give det fulde billede af forskrifternes implikationer for aktørerne 
 
Dansk Energi skriver, at Energitilsynet har afvist, at den eksisterende rabat på nettariffer for 
kunder med små VE-anlæg kan fortsætte. Derfor har Dansk Energi i foråret anmeldt til Energitil-
synet, at tarifering af kunder med solcelle-anlæg fremover sker efter omkostningsægte og ens-
artede principper uanset hvilke muligheder for nettofisering af afgifter og PSO, der eksisterer. 
Kostægte tarifering indebærer bl.a. rådighedsbetaling. Forskrifterne håndterer imidlertid ikke 
rådighedsbetaling. De nuværende pseudo-forskrifter indebærer, at rådighedsbetaling kan hånd-
teres som et gebyr. Dette er ikke hensigtsmæssigt da der er tale om en tarif, som er afhængigt 
af energiforbrug og produktion. For nettoafregningsgruppe 6 siger afgifts- og nettoafregnings-
lovgivningen, at der for afgifter og PSO skal nettoafregnes over hele året, og hvis produktionen 
er større end forbruget i et givent år, er kunderne friholdt for at betale afgifter og PSO. Dette 
gælder imidlertid ikke netselskabernes tarifering. 
 
Eksempel, hvor der måles på timebasis og der er 2 vejsmåler. 
 
Forbruget kan f.eks. være 5000 kWh og produktionen 5000 kWh, og hvor 20 % af produktionen 
sker indenfor samme forbrugstime (dvs. 4000 kWh/år, hvor der ikke er samtidighed indenfor 
timen). 
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Herved er der registreret 4000 kWh i forbrug som skal tariferes på normal vis. Rådighedsbetalin-
gen skal dække de resterende 1000 kWh. Da forbrug og produktion er lige store på årsbasis, 
skal der ikke betales afgifter og PSO. Datahub skal således føre flere registre over forbruget, da 
afgifter og nettariffer ikke baseres på samme energimængder. Dette må nødvendigvis skulle 
afspejles i markedsforskrifterne, herunder H3. 
 
NRGi skriver vedr. ” Stop af en bindende midlertidig prisnedsættelse meldes til DataHub senest 
31 kalenderdage før skæringsdato”, at NRGis rabatter besluttes for perioder. Det kunne derfor 
være gavnligt, at der kunne sættes en STOP-dato på disse. 
 
NRGi anfører desuden, at for budgettering af likviditetsflowet haster det med offentliggørelsen af 
forskrift H4. 
 
Energinet.dk svar 

I forhold til at gøre DataHub i stand til at håndtere rådighedsbetaling, er der nedsat en intern 
arbejdsgruppe med formålet at facilitere udvikling af en løsning, således at dette kan håndteres. 
Branchen vil blive inddraget i denne proces, og forskrift H3 opdateres som følge heraf. 
 
Energinet.dk er desuden enig i, at der defineres et fast regelsæt vedr. ikke bindende midlertidige 
prisnedsættelser, men henviser til, at dette bør præciseres i standardaftalen. 
 
Forskriften er præciseret, så det fremgår mere tydeligt, i hvilke tilfælde en tarif skal markeres til 
obligatorisk fakturering. Det har ikke været intentionen, at netvirksomhederne frit kan bestem-
me, hvornår en tarif skal markeres til obligatorisk viderefakturering. 
 
Jf. pkt. 3.3.1, og processen for opkrævning af Energinet.dk’s tariffer, henviser Energinet.dk til 
forskrift H4. Energinet.dk har besluttet, efter forskrift H3 blev sendt i høring, at beskrive dette i 
et særskilt notat, der vedrører betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse, hvilket vil blive sendt i 
høring snarest muligt. Henvisningen til forskrift H4 slettes derfor i forskriften. 
 
Der er i markedsforskriften lagt op til en ensartet proces for håndtering af priselementer, hvor 
der i oprettelsen kun angives en gyldighedsdato, hvorfra priselementet er aktivt. Derfor er det 
ikke muligt, at indsætte en slutdato på en bindende midlertidig prisnedsættelse ved oprettelsen. 
Dog henvises til, at NRGi kan indsende stoppet til DataHub, umiddelbart efter oprettelsen af den 
bindende midlertidige prisnedsættelse er godkendt af DataHub for at sikre, at dette sker til den 
ønskede dato. Bemærk i øvrigt at ved stop af priselementer, herunder bindende midlertidige 
prisnedsættelser, fjernes alle tilknytninger pr. målepunkt.  

 
Afsnit 3.3. Tariffer  

Obligatorisk viderefakturering. (Side 12) 
OK skriver, at der står: 
”Ved oprettelse af tariffer, skal netvirksomheden angive om tariffen er til obligatorisk viderefak-
turering. Markeres tariffen til obligatorisk viderefakturering, ska elleverandøren viderefakturere 
tariffen overfor slutforbrugeren med det af netvirksomheden angivne navn i DataHub.” 
 
OK efterlyser hvilken hjemmel der ligger bag dette krav til elleverandørernes fakturering, og vil 
gerne have det belyst. OK mener ikke en engrosleverandør skal kunne diktere hvad og hvordan 
der faktureres. Derfor er vores anbefaling at slette dette.  
 

Energinet.dk svar 

Det fremgår af ”Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om 
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Energinet.dk” (LOV nr. 575 af 18/06/2012) § 72 b, at:  
 

”Betaling af omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. § 8, og elafgifter m.v. viderefaktu-
reres uændret til forbrugeren. Endvidere videreføres netvirksomheders bindende midler-
tidige prisnedsættelser uændret til forbrugerne.” 

 
Energinet.dk har præciseret forskriften, således at det nu fremgår mere tydeligt, at 
 

”Ved oprettelse af bindende midlertidige prisnedsættelser, samt offentlige forpligtelser 
(PSO tarif) og elafgifter skal netvirksomheden angive at tariffen er til obligatorisk videre-
fakturering.” 

 

 

Afsnit 3. og 3.4. Ændring af priselementer i DataHub 

Varslingsregler (side 13) 
DONG Energy anfører, at der i sidste afsnit introduceres, at netvirksomhederne skal varsle æn-
dringer for egne priselementer overfor elleverandørerne, så leverandørerne kan overholde vars-
lingskravene i Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen.   Branchen har ikke drøftet dette forslag 
og der angives ingen metode hertil.  DONG Energy gør opmærksom på, at netvirksomhederne 
ikke har kendskab til leverandørernes forpligtelser i henhold til Forbrugerbeskyttelsesbekendtgø-
relsen, og derfor ikke har mulighed for at agere i henhold hertil. Vi opfordrer i stedet til, at der i 
henhold til Forbrugerbeskyttelses-bekendtgørelsen defineres nogle standardiserede varslingsreg-
ler og indrapporteringsvinduer i DataHub, som er ens for alle netvirksomheder. Aktørerne har 
tidligere givet forslag til et sådant regelsæt, og der kan med fordel tages udgangspunkt heri. 
DONG Energy gør herudover opmærksom på, at Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen kun er 
rettet mod private forbrugere, hvorfor der også skal sikres varslingsregler for erhvervskunder. 
 
Dansk Energi anfører, der det vedr. priselementer fremgår, at: ”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 at oprette, ændre eller stoppe et pris-
element med kortere frist eller med tilbagevirkende kraft”. 
Det foreslås her tilføjet, at: ”Netvirksomheden skal ved oprettelse, ændring og stop af prisele-
menter overholde regler om varsling, således at elleverandøren har mulighed for at overholde 
varslingskravene i gældende lovgivning.” 
Det forventes, at en bekendtgørelse (formentligt en fornyet forbrugerbeskyttelsesbekendtgørel-
se) vil skulle fastlægge varslingskrav for både netvirksomheder og elleverandører. 
 
OK anfører, at 31. kalenderdage ikke er acceptabelt, da netselskabet burde kunne forudse behov 
for prisændringer noget før end 31 dage. Det henstilles til at netselskabet skal indgive alle pris-
ændringer senest 6 måneder før skæringsdatoen. 
 
EnergiMidt kommenterer vedr. ”Netvirksomheden skal varsle ændringer for egne priselementer 
overfor elleverandørerne, således at elleverandøren har mulighed for at overholde varslingskra-
vene i gældende lovgivning.” at det bør præciseres hvad tidsfristen for netselskabet er, for at 
undgå tvister.   
 
NEAS kommenterer, at det for god ordens skyld vil være hensigtsmæssigt med en henvisning til 
varslingsregler under punkt 3.” Priselementer”, således at det er klart at både ved oprettelsen af 
priselementer såvel som ved ændringer i eksisterende priselementer skal netvirksomheden sørge 
for, at elleverandøren kan overholde sin varslingsforpligtelse overfor slutkunden. 
 
Forslag til ændring: under 6. afsnit (under opregningen af 1)-3) (tilføjelse markeret med fed 
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skrift): 
 
”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 at oprette, æn-
dre eller stoppe et priselement med kortere frist eller med tilbagevirkende kraft.  
 
Netvirksomheden skal ved oprettelse, ændring og stop af priselementer overholde regler om 
varsling, således at elleverandøren har mulighed for at overholde varslingskravene i gældende 
lovgivning.” 
 
Energinet.dk svar 

Det er korrekt, at elleverandøren overfor kunden altid skal have mulighed for at overholde vars-
lingskravene i gældende lovgivning, bl.a. ”Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af 
lov om elforsyning”, ligesom netvirksomheden altid bør indsende prisændringer så tidligt som 
muligt.  
 
Energinet.dk medgiver, at det ikke er angivet præcist, hvordan netvirksomheden skal forholde 
sig til varslingsreglerne ift. elleverandøren, ligesom det i øvrigt heller ikke er angivet i øvrige 
forskrifter (fx forskrift H1), hvordan netvirksomheden skal forholde sig i de tilfælde, hvor elleve-
randøren anmoder netvirksomheden om en ændring, eksempelvis ved anmodning om afbrydelse 
eller nedlæggelse af et målepunkt. 
 
Forskrifterne skal udelukkende forholde sig til tidsfristerne ift. indsendelse til DataHub.  
 
Energinet.dk har således aftalt med Dansk Energi, at det i standardaftalen vil blive præciseret, 
hvorledes tidsfristen og varslingsregler generelt skal være mellem netvirksomheden, elleverand-
øren og overfor kunden. 

 
Afsnit 3.4. Ændring af priselementer i DataHub 

Åbenlyse fejl (Pkt. 3.4.1 side 13) 
Energi Fyn kommenterer ift. teksten 'Kun åbenlyse fejl i priser vil blive rettet i DataHub….', at 
det bør præciseres, hvad åbenlyse (væsentlige) fejl er og hvad reglerne for fejlretning er. Der 
bør desuden anvendes samme terminologi i Forskrifter og BRS'er. I BRS 033 -pkt. 4.33.7 be-
nævnes "væsentlige fejl".  
  
NET kan ved fejl i tilknytninger til et målepunkt indsende en ændring med skæringsdato op til 90 
dage tilbage i tid. Dette er naturligvis godt for NET og vi mener klart, at fejl skal kunne rettes.  
Men vigtigt med fokus på, hvordan fejl kan undgås. Der bør udvikles og arbejdes på løsninger, 
der sikrer, at indtastninger i GUI'en kan ske sikkert og at der kan opsættes valideringsregler. 
 
DONG Energy skriver, at den beskrevne metode til korrektion af fejlagtige priselementer kan 
resultere i fejlrettelser, som leverandørerne ikke har mulighed for at videreføre til kunderne, og 
som derfor vil føre til tab hos leverandørerne.  Disse situationer må derfor ikke opstå i praksis, 
og DONG Energy anbefaler, at der for at begrænse antallet af "åbenlyse" fejl, introduceres kon-
troller, som reducerer fejlhyppigheden.  F.eks. kan der defineres et tidsforløb á la andelstal-
forløbet samt udvikles nogle plausibilitets-pristjek, der viser summen af indtjening pr. tariftype 
eller beregner en gennemsnitspris i forhold til abonnements- og tarifpris.   
 
Herudover bør det defineres, hvad en åbenlys fejl er. 
 
Dansk Energi skriver, at der vedr. korrektion af fejlagtige priselementer fremgår, at såfremt en 
fejl opdages inden udløb af tidsfristen for indsendelse til DataHub, skal netselskabet indsende 
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korrektion af det pågældende priselement. 
 
Det fremgår imidlertid ikke, hvad tidsfristen skal være. Det foreslås derfor, at tidfristen for at 
indmelde fejlagtige priselementer kan være frem til tidspunktet for, at DataHub skal fremsende 
afregnings-grundlaget til netselskabet til afregning af elleverandører. 
Nederst står i dette afsnit at 'Kun åbenlyse fejl i priser vil blive rettet i DataHub….'. Det bør præ-
ciseres, hvad åbenlyse (væsentlige) fejl er. Der bør desuden anvendes samme terminologi i For-
skrifter og BRS'er. I BRS 033 -pkt. 4.33.7 benævnes "væsentlige fejl". 
 
Energi Danmark kommenterer, at netselskabet kan indsende prisændringer 90 dage tilbage i 
tid, hvilket er urimeligt både overfor kunden og elleverandøren, som får udgifter på at omfaktu-
rere 3-4 måneder tilbage. 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk medgiver, at den beskrevne model giver en større fleksibilitet, end det nødvendig-
vis er markedsmæssigt hensigtsmæssigt. Energinet.dk er samtidig enig i, at fejl i størst mulig 
grad skal undgås.  
 
Af denne grund har Energinet.dk allerede bedt Dansk Energi om at komme med en anbefaling til, 
hvorledes tidsfristen for oprettelse af nye priselementer skal være, samt hvorledes Energinet.dk 
skal forholde sig til rettelser med tilbagevirkende kraft, idet der selv med de mest omfattende 
kontroller vil kunne ske fejl. Herunder beder Energinet.dk også Dansk Energi og branchen om en 
tilbagemelding på, hvorledes varslingsreglerne mellem netvirksomheden, elleverandøren og 
overfor kunden skal implementeres i DataHub, og hvordan en evt. afregning (efter en fakture-
ringsperiode) vil ske mellem parterne.  
 
Dansk Energi har givet en positiv tilbagemelding om at afklare ovenstående spørgsmål med 
branchen og indarbejde dem i Standardaftalen, som Dansk Energi er ansvarlig for.  
 
Fordelen ved den ønskede skærpelse af reglerne er, at det er en forenkling ift. det nuværende 
oplæg i markedsforskrifterne. Imidlertid vil dette have den konsekvens, at ”åbenlyse” fejl ikke vil 
blive rettet i DataHub, såfremt disse ligger uden for de beskrevne tidsfrister.  
 
Skønt ovenstående mindsker den generelle usikkerhed for elleverandøren, er det vigtigt stadig at 
være opmærksom på, at fejl på målepunkter f.eks. på måledata, fejlagtigt leverandørskift el.lign. 
altid vil kunne medføre korrektioner længere tilbage i tid. 
 

Afsnit 3.4. Ændring af priselementer i DataHub 

Energinet.dk’s vedligehold af tariffer (side 13) 

Dansk Energi anfører, at beskrivelsen udelukkende omhandler Netvirksomhedens vedligehold. 
Samme regler må gælde for Energinet.dk's vedligehold (systemtariffer og afgifter). Dette bør 
afspejles. 
 
Energinet.dk svar 

Samme regler er naturligvis gældende for Energinet.dk.  
 
Energinet.dk præciserer forskriften på baggrund af høringssvaret fra Dansk Energi.   
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Afsnit 3.4. Ændring af priselementer i DataHub 

Varsling (side 13) 
Dansk Energi anfører vedr. ændring af priselementer:  
 
Er der overensstemmelse mellem reglerne i DataHub og reglerne for forbrugerbeskyttelse og 
varsling?  
 
Bliver der sat et varslingsflag i DataHub? 
 

Energinet.dk svar 

Forskrifterne skal udelukkende forholde sig til tidsfristerne ift. indsendelse til DataHub.  
 
Aktørerne skal desuden til enhver tid overholde de tidsfrister, som er angivet i forbrugerbeskyt-
telsesbekendtgørelsen. 
 
Overholdelse af forbrugerbeskyttelsesregler følger direkte af loven, og der sættes således ikke 
varslingsflag i DataHub.  
 

Afsnit 3.5. Tilknytning af priselementer på målepunkt 

Information til elleverandøren (side 14) 

NEAS henviser til ”Anmodning om priselementer/ændringer” og spørger: 
 
Skal elleverandøren anmode på alle målepunkter inden afregning? Hvordan får elleverandøren 
besked om ændringer?  
 

Energinet.dk svar 

Nej, elleverandøren vil af DataHub få tilsendt alle ændringer i tilknytninger pr. målepunkt for 
egne målepunkter senest 1 time efter modtagelsen af data fra netvirksomheden. Det samme 
gælder for opdateringer af prislister (for alle netområder). Såfremt elleverandøren på et senere 
tidspunkt ønsker at modtage samme data igen, kan de til enhver tid anmode om dette. 
 
DataHub foretager desuden en summering efter fiksering af den sidste hverdag i en måned af 
abonnementer, gebyrer og tariffer til afregningsformål jf. H3 afsnit 4.1.2.  

 
Afsnit 3.5. Tilknytning af priselementer pr. målepunkt 

Oprettelse af samhørige abonnementer og tariffer (side 14) 
DONG Energy anfører, at Markedsforskrifterne kræver, at abonnementer og tariffer håndteres 
som 2 separate priselementer, hvor netvirksomhederne i dag har sammenhørige abonnementer 
og tariffer pr. tariftype.  DONG Energy anbefaler, at netvirksomhedernes praksis videreføres i 
DataHub, da der herved skabes bedre mulighed for konsistenstjek og mindre risici for fejl-
prissætning. 
 
I 2. sidste afsnit nævnes, at netvirksomheden skal informere og aftale med leverandøren, hvis 
der sker en gebyr-tildeling, ændring af abonnementstype o. lign., og at netvirksomheden heref-
ter uden ugrundet ophold skal informere DataHub.   Denne regel er i strid med Elforsyningslo-
ven, der bestemmer, at kunden også under en engrosmodel, fortsat skal kontakte sin netvirk-
somhed i tekniske sager.  En leverandør har ikke noget lovmæssigt mandat til at forhindre afvik-
lingen eller intervenere i sådanne sagsbehandlinger, og punktet bør udgå af markedsforskriften.  
Hvis den tekniske henvendelse medfører, at kunden skifter tariftype og dermed abonnements-
størrelse, skal netvirksomheden straks informere DataHub i henhold til de alm. regler for stam-
data-ændringer. 
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Tildeling af gebyrer sker i henhold til Standardaftalen, og det giver ingen mening, hvis der skal 
være dialog om hvert enkelt gebyr. 
 

Energinet.dk svar 

Der lægges med engrosmodellen ikke op til at binde et givent abonnement og tarif sammen i 
tilknytningen til et målepunkt. Dette vil være en ekstra stamdatastruktur, da det vil være nød-
vendigt også at kunne tilknytte individuelle abonnementer og tariffer. 
 
Jf. 2. sidste afsnit er det korrekt, at netvirksomheden som måleansvarlig beslutter ændringer af 
tilslutningsforholdet, som medfører ændrede abonnementer, gebyrer og tariffer. Det er imidlertid 
elleverandøren, som vil blive opkrævet netvirksomhedens ændrede priselementer for det kunde-
forhold, som elleverandøren alene er ansvarlig for. Derfor skal elleverandøren informeres. Se i 
øvrigt høringsvar vedr. H1, afsnit 8, som berører samme emne.  
 
Formuleringen i forskrift H3 præciseres, så dette fremgår mere tydeligt. 
 

 

Afsnit 3.5. Tilknytning af priselementer pr. målepunkt 

Kontrol af data (side 14) 
NRGi henviser til afsnittet:  
 
”Netvirksomheden tilknytter egne abonnementer og tariffer efter oprettelsen af et målepunkt. 
Netvirksomheden har herefter ansvaret for at vedligeholde tilknytningerne for egne målepunkter 
løbende. Tilknytning af gebyrer på et målepunkt kan oprettes løbende efter målepunktets opret-
telse.” og - 
 
” Fra tilslutning af målepunktet, er det elleverandørens ansvar at sikre, at tilknytningen af Ener-
ginet.dk’s priselementer (herunder afgifter) er korrekt pr. målepunkt i DataHub. Det er dermed 
elleverandørens ansvar, at indsende ændringer i tilknytninger af PSO tariffer for egne målepunk-
ter, fx ved PSO fritagelse for elkedler. Elleverandøren har ligeledes ansvaret for at vedligeholde 
afgiftsmæssige forhold for målepunkter jf. afsnit 6.0.” 
 
NRGi kommenterer, at der bør præciseres, hvilke udtræksmuligheder netvirksomheden efterføl-
gende har for at kunne kontrollere tilknytningerne. Fremsendes disse automatisk fra DataHub, 
bør frekvens fremgå.  
 
Energinet.dk svar 

Der lægges ikke op til, at DataHub pr. automatik fremsender udtræk af stamdata, herunder pris-
elementer og tilknytninger pr. målepunkt, som netvirksomheden og elleverandøren herefter skal 
kvalitetssikre. 
 
Til at sikre datakonsistens og løbende kontrolmuligheder for aktørerne vil der fortsat være krav 
om kontrol af stamdata jf. forskrift I, afsnit 3.1, ligesom der i DataHub bl.a. gives mulighed for 
at udtrække en periode-rapport i CSV-format, hvor det for hvert af egne målepunkter i et net-
område er angivet pr. dag, hvorvidt et specifikt priselement er tilknyttet målepunktet eller ej. 
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Afsnit 3.5. Tilknytning af priselementer pr. målepunkt 

Tilknytninger generelt (Side 14) 
Energi Danmark kommenterer, at tilknytningen af priselementerne bør følge slutaflæsningen, 
for at undgå ventetid ved leveranceophør. 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk mener ikke, at der nødvendigvis er sammenhæng mellem skæringsdato for en til-
knytning af et priselement og slutaflæsningen.  
 
Abonnementer angives i en pris pr. måned, som periodiseres pr. dag, for at kunne tage højde for 
leverandørskift, flytninger mv. Gebyrer er en enkeltstående ydelse pr. en specifik dato. For tarif-
fer gælder, at disse er forbrugsafhængige og angives i pris/kWh.  
 
Energinet.dk har ikke foretaget ændringer i forskriften på baggrund af høringssvaret.  
 

Afsnit 3.5.1. Korrektion af tilknytninger 

Korrektioner med tilbagevirkende kraft (Side 14-15) 

DONG Energy anfører, at der foreslås et tidsrum på 90 dage til korrektion af tilknytninger, 
hvorefter der overgås til en manuel proces.  DONG Energy opfordrer til at beskrive den manuelle 
korrektionsmetode, så aktørerne får kendskab hertil.  
 
Energinet.dk svar 

Såfremt der er tale om korrektioner, som skal gennemføres, og hvor skæringsdatoen ligger mere 
end 90 kalenderdage tilbage i tid, vil netvirksomheden eller elleverandøren efter aftale med 
Energinet.dk blive bedt om at indsende korrektionen til DataHub inden for et defineret ”service-
vindue”.  
 
Afhængig af tidspunktet for gennemførelse af korrektionen vil aktørerne modtage genberegnede 
dags- og månedssummer af engrosydelser ved refikseringen ca. 3½ måned efter driftsmåneden 
– alternativt ved saldoafregningen.  
 
Energinet.dk præciserer dette i forskriften. 

 
Afsnit 3.5.1. Korrektion af tilknytninger 

Korrektioner (Side 14-15) 

Dansk Energi anfører, at formuleringen "Hvis en aktør konstaterer fejl i tilknytninger af pris-
elementer i DataHub, skal aktøren kontakte netvirksomheden der har meldt priselementet ind 
via webforms, således netvirksomheden kan blive bekendt med fejlen." bør ændres til "Hvis en 
aktør konstaterer fejl i tilknytninger af en netvirksomheds priselementer i DataHub, skal aktø-
ren kontakte netvirksomheden der har meldt priselementet ind via webforms, således netvirk-
somheden kan blive bekendt med fejlen.". Det giver ikke mening, at en aktør kontakter netvirk-
somheden omkring systemtariffer og afgifter tilknyttet målepunktet. 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk præciserer forskriften jf. høringssvaret fra Dansk Energi. 
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Kapitel 4. Aggregering af engrosydelser 
 

Afsnit 4.1.1. Ved fiksering 

Tilknytning af gebyrer (Side 16) 

DONG Energy skriver, at det fremgår at gebyrtilknytninger først medtages i afregningsgrundla-
get ved refikseringen (dvs. efter 3 måneder), hvis tilknytningen foretages senere end 5 dage 
efter udførelsesdatoen.  Tilsvarende, hvis der sker en korrektion af tilknytning af priselementer. 
Metoden er ulogisk, og både netvirksomhederne og leverandører har brug for at samtlige af må-
nedens indberettede gebyrer medtages i afregningsgrundelaget i den aktuelle måned, da over-
blikket ellers elimineres.  Gebyrer eller korrektioner af priselementer skal ikke periodiseres, og 
der er ingen sammenhæng til balanceafregningen, så der er ingen grund til denne forsinkelse, 
som vil medfører, at aktørerne ikke kan afstemme ydelserne hver måned. 
 
Korrektioner, som foretages efter, at afregningsgrundlaget er udarbejdet kan godt medtages på 
tidspunktet for refiksering, men det er vigtigt, at disse korrektioner tydeligt fremgår af afreg-
ningsgrundlaget. 
 
DONG Energy opfordrer således, til at gebyrer og priselementer altid medtages på tidspunktet 
for opgørelsen ved månedens udgang, og at korrektioner herefter medtages i korrektionsafreg-
ningen. 
Energinet.dk svar 

Den forslåede model fra DONG Energy vil betyde, at der ikke vil være sammenhæng mellem 
afregningsgrundlaget ved fikseringen 5. hverdag og opgørelsen af afregningsgrundlaget ved må-
nedens udgang, hvilket har været udgangspunktet for den beskrevne model i forskriften. Speci-
elt for tilknytningen af tariffer på skabelonafregnede målepunkter vil løbende opdatering af til-
knytninger betyde, at andelstal pr. tarif skal genkøres, og dermed ikke vil svare til andelstallene 
for indkøbet i markedet, hvilket anses som uhensigtsmæssigt.  
 
Energinet.dk ønsker på denne baggrund at fastholde den nuværende model jf. forskriften.  
 
 

Afsnit 4. Aggregering af engrosydelser 

Generelt (Side 16) 

Dansk Energi anfører, at der vedr. afsnit 4 om aggregering af engrosydelser er et meget væ-
sentlig afsnit, da korrekt aggregering af engrosydelser er helt afgørende for, at der afregnes 
korrekt mellem netselskaber og elhandlere. Netselskaberne har ikke selv mulighed for at vide, 
hvad der skal afregnes til hvilken elhandler, og er derfor helt afhængig af den aggregering af 
summer, som DataHub foretager. 
 
Sker der fejl i DataHub’s aggregering, vil det således medføre fejlagtig afregning og risiko for at 
påføre netselskaber og elleverandører tab. Et sådant forhold vil kunne ende i et erstatningskrav 
mod Energinet.dk, hvis netselskaber og elleverandører uforskyldt kommer i klemme. 
Dansk Energi opfordrer til, at det præciseres i afsnit 4, at spørgsmål om ansvar og evt. krav på 
erstatning for fejl i aggregeringen forårsaget af DataHub vil skulle afgøres efter dansk rets al-
mindelige regler. Et lignende afsnit er vedr. elleverandørers evt. erstatningsansvar indsat i H1, 
side 35, afsnit 6.5. 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk gør opmærksom på, at DataHub beregner alle summer af energier og priselementer 
på baggrund af det øjeblikkelige datagrundlag, som er indsendt af netvirksomheden. Hvis data-
grundlaget i DataHub er mangelfuldt eller forkert, vil summerne, som DataHub beregner, afspej-
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le dette. 
 
Energinet.dk tilføjer til afsnit 4, at spørgsmål om ansvar og eventuelle krav på erstatning i for-
holdet mellem Energinet.dk, netvirksomheden og elleverandøren altid vil skulle afgøres efter 
dansk rets almindelige regler.  
 
Hvis der er tale om, at DataHub beregner forkert på baggrund af rigtige data, er det derimod et 
forhold mellem Energinet.dk og aktøren, som skal afgøres efter dansk rets almindelige regler. 
 

Afsnit 4.2. Fremsendelse til netvirksomhed og elleverandør 

Uenighedsspørgsmål (Side 17) 

DONG Energy skriver, at der ved uenighed skal rettes henvendelse til Energinet.dk med henblik 
på afklaring. Der bør fremgå, at henvendelse bør ske til DataHub (Support) for at undgå sam-
menblanding af de respektive aktører og den uvildige, afklarende part: DataHub. 
 
Således har Energinet.dk fremadrettet en aktørrolle og kan således indgå som part i sådanne 
uenighedsspørgsmål. 
  

Energinet.dk svar 

Energinet.dk er en juridisk enhed, og DataHub Support er en sektion, der hører herunder. Det 
ændrer imidlertid ikke på, at Energinet.dk selvfølgelig også skal korrigere fejl.  
 
 

Kapitel 5. Korrektion af engrosydelser efter refiksering 
 

Afsnit 5. - Korrektion af engrosydelser efter refiksering 

Afregning ift. SKAT (side 18) 

DONG Energy skriver, at SKAT altid afregner på baggrund af selskabers indberetninger. Der 
kan således ikke være tvivl, om hvorvidt SKAT afregner, hvilket fremgår at forskriften. 
  

Energinet.dk svar 

Energinet.dk præciserer forskriften jf. kommentaren fra DONG Energy. 

 

Afsnit 5.1. – Korrektion for flex- og timeafregnede målepunkter 
Korrektioner ift. SKAT (side 18) 
NEAS henviser til, at korrektion af flex- og timeafregnede målepunkter kan kun ske en gang om 
året og skriver, at det er meget uhensigtsmæssigt at f.eks. fejl først korrigeres over et år sene-
re. På det tidspunkt kan kunden være skiftet til anden leverandør, ligesom det er meget længe 
at vente på et evt. tilgodehavende. Hvorledes stiller SKAT sig overfor denne forskrift? Det vil 
også betyde at SKAT skal afvente evt. tilgodehavende i over et år.  
 

Energinet.dk svar 

Afsnit 5.1 beskriver udelukkende ændringer i engrosydelser efter refiksering mellem netvirksom-
heden og elleverandøren. Korrektioner på måledata skal altid indsendes hurtigst muligt til Data-
Hub jf. forskrift D1.  
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Kapitel 6: Afgiftsmæssige forhold 
 
Afsnit 6.1. Elvarmeregistrering 

Metode for elvarmeregistrering (Side 20) 

DONG Energy ser behov for, at metoden for elvarmeafgiftshåndtering uddybes i et pædagogisk 
afsnit, så der ikke opstår tvivl om metoden og elvarmekundernes afgiftsbetaling.  Både håndte-
ring af flytninger, leverandørskift og andre mellemafregninger bør beskrives. 
Jævnfør eksempelvis nedenstående forslag til input (er ikke udtømmende): 
 
Et leverandørskifte eller mellemafregning genererer aflæsninger, men disse påvirker ikke elvar-
mekontoen i DataHub, mens nettariffer og energiomkostninger kan gøres endeligt op ved en 
mellemafregning. 
 
Ved årsaflæsning 1. maj og ved et leverandørskifte (eller mellemafregning) d. 1. december laves 
en aflæsning af måleren, og der er 2 mulige udfald: 
 
Hvis elvarmekontoen er over 4000 kWh (dvs. har brugt mere end 4000 kWh i perioden fra 1. 
maj til 1. december), har kunden ret til lav afgiftssats på forbruget ud over 4000 kWh - selvom 
der kun er gået 7 måneder, og der er mulighed for at tildele kunden yderligere afgiftsrabat i 
perioden indtil 1. maj. Den nye leverandør skal således opkræve lav elafgift i disse situationer. 
 
Hvis elvarmekontoen er mindre end 4000 kWh på opgørelsestidspunktet - f.eks. 3500 kWh,  skal 
samtlige 3500 kWh afregnes til den høje afgiftssats, og i perioden efter d. 1. maj er der 500 kWh 
tilbage til høj afgiftssats. 
 
DONG Energy forventer, at der skal benyttes samme periodiseringsregler for elvarmeafgifter, 
som for øvrige afgifter eller priser, hvor periodiseringsreglerne er beskrevet i D1 og H2, men 
dette bør nævnes i H3.   
 
Korrektion af afgiftstilknytninger kan påvirke flere leverandører. DONG Energy foreslår, at så-
danne korrektioner udelukkende kan foretages for den periode, hvor leverandøren selv er aktiv. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk kvitterer for input og vil med ovenstående i betragtning foretage en generel præci-
sering af afsnittet. 
 
Energinet.dk gør dog opmærksom på, at der endnu ikke er ændret ved den gældende ”Bekendt-
gørelse om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger” (BEK nr. 456 af 
10/07/1986), hvorfor principperne omkring registrering af elvarmeforbruget stadig ikke er afkla-
ret. 
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9. Forskrift I – Stamdata  
 
Kapitel 3. Stamdataansvar 
 

 

Afsnit. 3. Stamdataansvar 

(Side 12) 

Dansk Energi skriver, at det fremgår at den ansvarlige aktør skal fremlægge fornøden doku-
mentation for rigtigheden af stamdata. Hvordan tænkes det at foregå? 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk gør opmærksom på, at der er tale om en videreførelse af nuværende markedsreg-
ler.  
 
Det vil imidlertid være en konkret vurdering afhængig af, hvilke data der er tale om.  
 
Hvis der eksempelvis er tale om måledata, må netvirksomheden kunne dokumentere rigtigheden 
ift. flytteaflæsninger i egne afregningssystemer el. lign, eller såfremt der er tale om kundestam-
data, må rigtigheden eksempelvis kunne dokumenteres af elleverandøren ved at fremlægge afta-
len med kunden.  
 
 

Kapitel 4. Stamdata, måledata og aktørstamdata 
 

Generelt for kapitel 4. 

NRGi skriver, at der generelt for stamdata bør der være valideringsfunktion på felterne, således 
at Datahub kun modtager data, der lever op til de vedtagne formater i valideringsfelterne. Der er 
to former for validering: 1) På rette format, f.eks. at CPR-nummer har format ” 101219-6604”, 
altså 8 tal, bindestreg samt 4 tal og 2) på validering efter meningsfuldhed, altså at data lever op 
til de definerede valideringsregler, f.eks. validering mod CPR-register. 
 
Så vidt muligt bør alle data i Datahub være validerbare, og alle bør følge de samme validerings-
regler, hvis der f.eks. kan valideres mod ekstern kilde. 

Generelt for kapitel 3. 

Behov for supplerende målepunkts-stamdatadelt - forsøg omkring fleksibelt elforbrug  
DONG Energy skriver, at supplerende målepunkts-stamdatafelt vedr. oplysning om, hvorvidt 
kunde indgår i forsøg omkring fleksibelt elforbrug mangler. Er relevant for leverandørens mulige 
produkttilbud til kunden samt risiko ift. udsving i forbrug ift. historik. Det fremgår af kap. 3 som 
en del af de stamdata netvirksomheden skal vedligeholde/informere om, men der findes ikke 
relevant stamdatafelt til oplysningen (hvordan tænkes dette alternativt oplyst?). 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk foreslår, at netvirksomheden opretter og tilknytter selvstændige priselementer til 
dette formål, og i beskrivelsen af det enkelte priselement gør opmærksom på, hvad formålet 
med priselementet er.  
 
Målepunkter i en forsøgsordning vil indgå i balancemarkedet på normale vilkår, og Energinet.dk 
har således ikke fundet det nødvendigt, at der indføres nye stamdatafelter til markering af måle-
punkter, der indgår i en forsøgsordning.  
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Som minimum bør der være formatvalidering på alle datafelter, og såfremt der er vedtaget øvri-
ge valideringskriterier, bør der derfor også være valideringer på disse – eller i det mindste værk-
tøjer til rådighed for dette. 
 
Overordnet set bør der være en mere præcis definition af kunden i relation til angivelse af infor-
mation som CPR- og CVR-nummer og de forskellige adressetyper, således at det sikres, at alle 
handelsselskaber tolker disse ens, således at det er nemmere at fremsøge kunden, og således at 
antal fejl pga. datafejl vedrørende disse felter ved leverandørskifte og tilflytninger minimeres. 
NRGi henstiller til, at valideringer følger anbefalingerne vedrørende dette fra datakvalitetsgrup-
pen under Dansk Energi og Energinet.dk  
 
NRGi anfører desuden, at CVR nummeret bør være validerbart. Dette kan være problematisk 
relateret til erhvervskunder uden CVR nummer – eller målepunkter uden navn. Rette CVR num-
mer afhænger af definitionen på kunden. Der henvises i øvrigt til resultaterne af arbejdet fra 
datakvalitets arbejdsgruppen under Dansk Energi og energinet.dk. Ift. CPR bør der ligeledes 
være validering på dette felt – se generelle bemærkninger. Der henvises i øvrigt til resultaterne 
af arbejdet fra datakvalitets arbejdsgruppen under Dansk Energi og energinet.dk 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk er i udgangspunktet ikke uenig i, at det i mange tilfælde kan være hensigtsmæssigt 
i større grad at validere på såvel formater som indhold af data for at sikre konsistens og data-
kvaliteten i DataHub. 
 
DataHub validerer kun til en vis grad på de data, der modtages. F.eks. ift. tilflytninger, kontrolle-
res det ikke om det angivne navn er korrekt, men derimod om der er angivet et navn, og at 
CPR-nr. på målepunktet efter gennemført flytning stemmer overens mellem DataHub og folkere-
gisteret. (Det er i øvrigt op til elleverandøren som stamdataansvarlig at korrigere efterfølgende, 
hvis der er uoverensstemmelse mellem DataHub og folkeregisteret.) 
 
At DataHub ikke validerer på data mere specifikt eller i større grad skyldes to årsager. Dels at 
det er den stamdataansvarliges opgave, at sikre at data er korrekt – herunder fx hvem der skal 
registreres på målepunktet som kunde (se evt. høringssvar til definitionen af ”Kunde” under ge-
nerelle kommentarer). Dels at der ikke har været ønske om dette i arbejdsgrupperne for en-
grosmodellen, og at det i enkelte tilfælde faktisk vil være direkte uhensigtsmæssigt for aktørerne 
med en større grad af kontrol.  
 
Energinet.dk bakker imidlertid branchen op omkring udarbejdelsen af retningslinjer for tolknin-
gen af de enkelte stamdatafelter, herunder hvordan og hvilke stamdata der registreres i Data-
Hub. Energinet.dk henviser imidlertid til, at dette præciseres af branchen og reguleres i eksem-
pelvis standardaftalen.  
 

 
Afsnit 4.1. Kunderelaterede stamdata 

 

CVR og CPR 

(Side 15) 

DONG Energy skriver, at CVR-nr. også skal angives ved tilflytning. Der er dog ikke krav til CVR-
nr. ved skift/flytning til forsyningspligt produkt - dette bør tilføjes, som det er gjort vedr. CPR-nr. 
 

Energinet.dk svar 
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CVR-nr. skal naturligvis også angives ved tilflytning. Dette præciseres i forskriften. 
 
Energinet.dk gør imidlertid opmærksom på, at der pga. den ændrede forsyningspligtregulering 
(leveringspligt) som udgangspunkt vil skulle angives CPR- og CVR-nr. ved leverandørskift og 
flytning for alle elleverandører.  
 

 
DE branchekode 

(Side 15) 
Energi Danmark skriver, at det skal fremgå klart hvilken branchekode, der skal bruges, herun-
der om det er den nye eller gamle branchekode. 
 
Dansk Energi fremhæver, at DE branchekode jf. forskriften: "Angiver en indikation af, hvilken 
el-forbrugskategori målepunktet hører under. Skal angives for nye målepunkter som oprettes 
som tilsluttet. (…)".  
 
Da det er netvirksomheden der opretter et målepunkt, og da det er elleverandøren der er an-
svarlig for vedligehold af DE branchekode, er det i praksis ikke muligt at angive DE branchekode 
ved oprettelse af et målepunkt som tilsluttet. 
 
Energinet.dk svar 

Det er op til den stamdataansvarlige elleverandør at opdatere DE-branchekoden, og der henvises 
til gældende branchekoder. 
 
Energinet.dk sletter sætningen ” Skal angives for nye målepunkter som oprettes som tilsluttet.” 
og præciserer, så det fremgår at:  
 

”Elleverandøren skal til enhver tid angive DE branchekode, hvis elleverandøren bliver be-
kendt med kategorien / ændring af kategorien.” 

 
 

Webadgangskode  

(Side 16) 

Dansk Energi og NEAS kommenterer, at hvis tildeling af webadgangskode også gælder produkti-
onsmåle-punkter bør det stå eksplicit, alternativt at det ikke er tilfældet.  
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk præciserer, at der også genereres webadgangskode for produktionsmålepunkter 
(E17). 

 
Betalingsvilkår 

(Side 17) 

DONG Energy skriver, at disse synes stadig ikke at være helt klart definerede.  
 
OK fremhæver, at ”Betalingsvilkår skal anføres i forhold til rapportering over SKAT, hvor det 
ønskes oplyst hvorvidt der afregnes forud, bagud eller blandet”. 
OK efterlyser med hvilken hjemmel dette krav er påført? Betalingstype kan anses som forret-
ningskritisk, og det er indgribende at bede om sådanne oplysninger. Endvidere gennemgår elle-
verandørens årlige revision om afgifter er afregnet korrekt. OK vil derfor opfordre til at dette 
slettes. 
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Energinet.dk svar 

Energinet.dk henviser til ”Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og 
lov om Energinet.dk” (LOV nr. 575 af 18/06/2012) § 72 c, stk. 2, hvor det fremgår at:  
 

”Elhandelsvirksomheden indberetter endvidere oplysning om aftalte betalingsvilkår og 
data om særlige afgiftsforhold for konkrete aftagenumre til brug for faktureringen.” 

 
Energinet.dk vil præcisere formuleringen yderligere og gør samtidig opmærksom på, at beta-
lingsvilkår ikke distribueres videre fra DataHub. Informationen anvendes kun til rapportering til 
SKAT. 
 

 
Elvarme / Elvarmeafgiftsstartdato 

(Side 18) 
DONG Energy spørger, om en ændring af stamdata for elvarme vil kræve en aflæsning på æn-
dringstidspunktet? Hvordan tager forretningsprocesserne (BRS) hånd om dette? 
 
Energinet.dk svar 
Energinet.dk gør opmærksom på, at der endnu ikke er ændret ved den gældende ”Bekendtgørel-
se om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger” (BEK nr. 456 af 
10/07/1986), hvorfor principperne omkring registrering af elvarmeforbruget stadig ikke er afkla-
ret. 
 
Ud fra gældende forudsætninger er der ikke behov for en aflæsning på ændringstidspunktet. (For 
skabelonafregnede målepunkter opgøres ud fra periodisering af aflæsninger der indbefatter peri-
oden).   

 
Elvarme  

(Side 18) 
Energi Fyn anfører, at der bør tilføjes 'potentielt'; dvs. hvornår der potentielt kan gives redukti-
on i elafgiften. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk præciserer formuleringen i forskriften jf. Energi Fyns kommentar. 

 
Afsnit 4.2. Målepunktsrelaterede stamdata 

 

Aflæsningsdag 

(Side 19) 

Vestforsyning anfører, at aflæsning af skabelonafregnede kunder kan være "Rullende aflæs-
ning" eller "Samtidig aflæsning" jfr. definitionerne i forskrift H2. I Forskrift I kapitel 4.2 er inklu-
deret en oversigt over stamdata for et målepunkt. I forhold til målepunktstamdata skal nets-
elskabet angive aflæsningsdag, der kan være op til 12 gange pr. år for en skabelonkunde. I for-
bindelse med vor gennemgang har vi ikke fundet en procedure for netselskabets ændring af 
aflæsningsdag, f.eks. omlægning af dato for årlig aflæsning - herunder mulighed for overgang 
fra "Rullende aflæsning" til "Samtidig aflæsning", omlægning fra aflæsning 12 gange pr. år til 1 
gang, hvis netselskabet ønsker dette. 
 
Som vi læser Forskrifterne kan disse ændringer gennemføres af netselskabet uden varsel og 
dermed påvirke handelsselskabets afregning til de berørte kunder, herunder kunder med solcel-
ler med årsnettoafregning. 
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Det foreslås, at der tilføjes en proces for ændringer inkl. varsler for dette, så elhandlerne kan 
omlægge afregningen, hvis dette ønskes for at følge aflæsningsdagen. 
 

Energinet.dk svar 

Det er korrekt, at netvirksomheden kan foretage ændringer i stamdata vedr. aflæsningsdag(e) 
med 1 arbejdsdags tilbagevirkende kraft. 
 
For kunder med solceller under nettoafregningsgruppe 6 er der tale om en videreførelse af nu-
værende markedsregler, hvor der ikke må ændres ved aflæsningsdag, da dette i så fald vil med-
føre aflæsninger, som ikke følger årsopgørelsen.  

 
Aflæsningsform 

(Side 19) 
Energi Danmark kommenterer, at der mangler en aflæsningsform som hedder ’ikke aflæst’ til 
at dække gadelys, nettab etc. Det vil være mere korrekt. I dag må dette sendes med forkert 
aflæsningsform, da disse ikke er aflæst.  
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk konstaterer, at der er tale om videreførelse af nuværende markedsregler. Samtidig 
er Energinet.dk ikke enig i høringssvaret fra Energi Danmark. På trods af, at der ift. gadelys, 
nettab etc. ikke foreligger en fysisk måleraflæsning, vil der fortsat skulle indsendes en ”skønnet” 
aflæsning for forbruget. 
 
Energinet.dk mener således ikke, der er behov for et yderligere stamdatafelt.  

 
Effektgrænse 

(Side 19) 
EnergiMidt spørger, om nedenstående er et krav? Det vil være en udfordring for netselskaber-
ne, hvis det er et krav, fordi netselskaberne anvender installationsbegrebet, som i nogle tilfælde 
dækker over flere målepunkter. Dette gælder ikke kun systemmæssigt, men også på den fysiske 
udførelse. I tilfælde af, at det er vigtigt for kunden, at få disse oplysninger, kan kunden henven-
de sig direkte til netselskabet, som har oplysningerne, og kan forklare sammenhængen. 
 

 
 
Energinet.dk svar 

Det er ikke obligatorisk, at felterne for effektgrænse udfyldes. Det har været et ønske fra ar-
bejdsgruppen at kunne registrere effektgrænser i DataHub, hvorfor felterne er tilføjet. 
 

 
 

Forbrug over grænsen tilladt 

(Side 19) 

DONG Energy spørger, om dette felt reelt er nødvendigt? Bør udgå, da stamdata-feltet vil gene-
rere masser af unødvendige advarsler og som sådan ikke bidrager med værdi.  Hvorfor udveks-
les feltet ikke med EDI-meddelelser? 
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Energinet.dk svar 

Feltet vedligeholdes kun i DataHub-markedsportalen (GUI), og medmindre feltet opdateres, vil 
det for alle målepunkter være sat til ”nej”.  
 
Feltet benyttes til at angive målepunkter i en rapport over, hvilke skabelonafregnede målepunk-
ter der har et forventet årsforbrug over den obligatoriske grænse. Når et målepunkt markeres til 
forbrug over grænse tilladt (ja), listes disse målepunkter i en rapport, og netvirksomheden kon-
taktes ikke om disse målepunkter.  
 
Feltet er kun benyttet ift. til et meget begrænset antal målepunkter, hvorfor Energinet.dk ikke 
har fundet behov for at udveksle denne information via EDI. 

 
Nettoafregningsgruppe og Værks-GSRN 

(Side 21 og 22) 
DONG Energy skriver, at Nettoafregningsgruppe og Værks-GSRN bør vedligeholdes af Energi-
net.dk, hvorfra oplysningen stammer. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk mener som udgangspunkt ikke, at der skal ændres ved stamdataansvaret, idet 
netvirksomheden har (og fortsat vil have) det målerrelaterede stamdataansvar, herunder også 
opdatering af nettoafregningsgruppe, Værks-GSRN (også selvom der vælges et GSRN-nummer 
fra Energinet.dk’s nummerrulle) og evt. nødvendige beregninger for nettoafregnede anlæg i Da-
taHub.   
 
 

Målercifre 

(Side 22) 

Energi Danmark kommenterer, at de har behov for en uddybning af betydningen af dette punkt 
– hvad er et salderet tælleværk? 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk tager kommentaren til efterretning og præciserer formuleringen til følgende: 
 
Ved manglende måler, eller i tilfælde hvor der ikke eksisterer en tællerstand, angives tællerstan-
den til ”0” ved indsendelse til DataHub.  
 

 
Afsnit 4.3. Adresser 

 

Kontaktadresser til aflæsnings-, afbryder- og valgkort 

(Side 23) 

DONG Energy henviser til, at forskrift H1 og I beskriver, at leverandøren qua sin kundekontakt 
skal vedligeholde kontaktoplysninger til brug for netvirksomhedens udsendelse af aflæsnings-, 
afbryder- og valgkort. Der har været megen diskussion om hensigtsmæssigheden i, at leveran-
døren skal vedligeholde disse kontaktoplysninger, som alene anvendes af netvirksomheden. 
 
Da afvigende adresser kun anvendes i et begrænset omfang og leverandøren basalt kan ”mangle 
incitamentet” til opdatering/afklaring af disse oplysninger ved indgåelse af nye aftaler, kan net-
virksomhedernes drift blive påvirket af en evt. dårlig datakvalitet. 
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Det er i relation til udlægningen af de nye forretningsprocesser for elmarkedet (BRS’er) beslut-
tet, at netvirksomheden ikke er tvunget til at anvende de af leverandøren indmeldte stamdata, 
men kan vedligeholde egne kontaktdata. Med dette for øje synes det uhensigtsmæssigt, at an-
svaret for eller som minimum muligheden for at fremsende opdateringer til kontaktadresser ikke 
overgår til netvirksomhederne, som har den primære interesse i disse data, og i målersammen-
hæng principielt godt kan have denne kundekontakt. Desuden vil det typisk ikke være leveran-
dørens kontaktperson, der har disse oplysninger, men snarere teknisk personale, som netvirk-
somhedens montører måske i forvejen har kontakt til. 
 
Vi erkender dog den kommunikative udfordring ift. kundeforholdet, men forslår som minimum, 
at der indføres mulighed for, at netvirksomheden kan fremsende forslag til dataopdatering til 
leverandøren via DataHub fx efter en proces, der ligner leverandørens mulighed for at fremsende 
tællerstand og forventet årsforbrug (opdatering skydes direkte igennem DataHub til den ansvar-
lige part, der skal foretage opdatering og fremsende stamdataændring til DataHub om ønsket). 
 
Særligt vedr. valgkortsadresse synes det mere hensigtsmæssigt, hvis dette vedligeholdes af 
netvirksomheden, der kender de lokale valgretsforhold.  
 
NRGi skriver, at der bør angives en mere præcis definition af disse tre kontaktadresser – se 
generelle bemærkninger. 
 
I forhold til Valgkort i forbindelse med repræsentantskabsvalg, kan der f.eks. for visse erhvervs-
kunder/offentlige kunder være tale om, at der ikke er stemmeret tilknyttet, idet kunden har flere 
målepunkter, end der gives stemmeret til. 
 
Adressefeltet ”Valgkort” bør omdøbes til et mere sigende navn, idet ansvaret for valgkortsadres-
ser bør ligge hos netselskabet og en relation til valgkort bør ligge uden for Datahub, da den af-
hænger af regler for det enkelte netselskab. 
 
Endvidere er det ikke helt præciseret, hvorledes felterne anvendes i relation til målepunkter 
uden åbenlyse kontaktadresser – f.eks. tekniske installationer, gadebelysning, etc. 
Der henvises i øvrigt til resultaterne af arbejdet fra datakvalitets arbejdsgruppen under Dansk 
Energi og Energinet.dk 
 
Energi Danmark er ikke enig i, at det er en god ide, at det er elleverandøren, der skal vedlige-
holde kontaktadressen, da elleverandøren ikke selv skal bruge disse data til noget (det gælder 
også vedligehold af valgkort, som vedrører netselskabernes ejerforhold). Bekymringen går på 
det manglende incitament til at opdatere disse data. 
 
Energinet.dk svar 

I det tilfælde at netvirksomheden er ansvarlig for vedligeholdelse af kontaktadresser i DataHub 
(eller egne systemer), virker det unødigt, at denne information skal i DataHub. Samtidig medgi-
ver Energinet.dk, at der her er tale om en proces, som er vanskelig at finde en fornuftig løsning 
på. Som DONG Energy beskriver, er det elleverandøren, som har kundekontakten, men netvirk-
somheden som har behovet for informationen, og til en vis grad også den bedste viden omkring, 
hvilke kontaktdata der skal være registreret for et målepunkt.   
 
Energinet.dk har aftalt med Dansk Energi, at de drøfter med branchen, om og hvorledes kon-
taktadresser bør håndteres i DataHub. Energinet.dk afventer en hurtig afklaring, da dette alt 
efter branchens og Dansk Energis beslutning, kan have konsekvenser for funktionaliteten i Data-
Hub. På baggrund af input fra branchen og Dansk Energi, vil Energinet.dk herefter revurdere 
processen omkring håndtering af kontaktadresser og udmelde et endeligt løsningsforslag.  
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Indtil der er fastlagt en konkret proces for håndteringen af kontaktadresser, afventer Energi-
net.dk at foretage yderligere præciseringer, herunder også ift. navngivning og ansvarsfordeling 
til de forskellige adressetyper. Høringssvaret fra NRGi er imidlertid taget til notat og vil indgå i 
det videre arbejde med færdiggørelsen af markedsforskriften.  
 

Valgkort 

(Side 24) 

Energi Fyn anfører, at type 'valgkort' - kunne med fordel ændres til 'netinfo' - dette vil også 
være i tråd med det anførte under punkt 3 stamdataansvar (side 12) - nederste afsnit. Ligesom 
det formentligt vil give EL en bedre forståelse for vigtigheden med fokus på også denne 'type'. 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk mener umiddelbart, at det med fordel skal fremgå præcist, hvad formålet med 
adressen er for at undgå misforståelser. 
 
Energinet.dk henviser samtidig til den beslutning, der blev taget i arbejdsgrupperne vedr. kon-
taktadresser, hvor der blev vedtaget de angivne tre adressetyper.    

 
Afsnit 4.4. Engrosrelaterede stamdata 

 
Abonnementsnavn, Tarifnavn og Gebyrnavn 

(Side 25) 
Energi Fyn anfører, at konsekvensrettelse mangler! - Transparent fakturering bør ændres til 
obligatorisk fakturering. 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk retter jf. kommentaren fra Energi Fyn, så det konsekvent fremgår, at der menes 
obligatorisk viderefakturering. 

 
Obligatorisk viderefakturering 

(Side 25) 
DONG Energy anfører, at dette felt ikke er nødvendigt. Og netvirksomhederne kan ikke gøres 
ansvarlige for, hvordan leverandørerne udformer deres regninger?  
 

Energinet.dk svar 

Som anført i høringssvar vedr. forskrift H3, fremgår det af ”Lov om ændring af lov om elforsy-
ning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk” (LOV nr. 575 af 18/06/2012) § 72 b, at:  
 

”Betaling af omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. § 8, og elafgifter m.v. viderefaktu-
reres uændret til forbrugeren. Endvidere videreføres netvirksomheders bindende midler-
tidige prisnedsættelser uændret til forbrugerne.” 

 
Således skal bindende midlertidige prisnedsættelser, samt offentlige forpligtelser (PSO-tarif) og 
elafgifter altid angives af netvirksomheden til obligatorisk viderefakturering. 
 
Jf. forskrift H3, er elleverandøren forpligtet til at benytte det navn, som er angivet af netvirk-
somheden for priselementet i DataHub. Når et priselement markeres til obligatorisk fakturering, 
skyldes dette, at netvirksomheden yder en prisnedsættelse direkte til kunden, hvilket ikke vedrø-
rer elleverandøren. 
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Udover priselementer, der er markeret til obligatorisk viderefakturering, er det op til elleverand-
øren at bestemme, hvorledes fakturering af slutkunden skal foregå (ud fra gældende bekendtgø-
relser). 

 
Momsgruppe 

(Side 25) 

DONG Energy skriver, at dette felt er ikke nødvendigt og kan i givet fald føre til fejlinformation. 
Leverandører skal overholde momsloven og ikke i henhold til netvirksomhedernes antagelser.  
Koncernforbundne kunder skal f.eks. faktureres uden moms.   
 

Energinet.dk svar 

Som anført i høringssvar til forskrift H3 skal alle priselementer ved indførelsen af engrosmodellen 
angives med momskode i DataHub, idet informationen skal benyttes af elleverandøren til at af-
gøre, hvorvidt priselementet skal viderefaktureres til kunden med eller uden moms. Dette præci-
seres i forskriften. 
 
DataHub kan ikke afgøre om et priselement er med eller uden moms, ligesom DataHub ikke kan 
afgøre, om der er tale om en bindende midlertidig prisnedsættelse. Denne afgørelse kan efter 
Energinet.dk’s opfattelse kun træffes af netvirksomheden ved oprettelse af det enkelte prisele-
ment. 
 
Der kan ved indførelsen af engrosmodellen angives to forskellige momskoder. (D01 = Uden 
Moms. D02 = Med Moms).  
 
 

Gyldig fra dato 

(Side 25) 

OK skriver, at der står under Gyldig fra dato: ”Angiver fra hvilken dato tariffen er gældende” 
I forhold til forskrift H3 hvor det står anført at tariffer kan variere på timebasis er det OKs opfat-
telse at der bør anføres en gyldighedsperiode inklusiv klokkeslæt.  
 
Energinet.dk svar 

Nej, det er ikke korrekt, at der også bør anføres klokkeslæt. Tariffer er altid gældende fra en 
given skæringsdato (Kl. 00.00), selvom tarifferne kan variere hen over døgnet på timebasis.  

 
Afsnit 4.5. Måledata 

 

Enhed 

(Side 26) 

DONG Energy skriver vedr. kVArh hhv. tons - bruges disse til afregning eller er de overhovedet 
relevante i forskriften?  
 
Energinet.dk svar 

Ja, der sker udveksling i kVArh bl.a. ved indsendelse af reaktive målinger i transmissionsnettet. 
Tons bruges ved indsendelse af værdier ift. beregning af pristillæg for indfyret biomasse.  
 
Afsnit 4.6. Aktørstamdata 

 

Aktørstamdata 

(Side 27) 

NEAS spørger, hvor er det Aktørstamdataregister, hvor alle disse ting skal registreres?  
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Energinet.dk svar 

Vedligeholdelse af aktørstamdata, brugere og kontaktpersoner sker via DataHub’s markedsportal 
ved at klikke ind under menupunktet ”vedligehold” og ”brugeradministration”.  

 
Kapitel 6. Dataansvar og legitime modtagere 

 

Tabel: Kunderelaterede stamdata 

(Side 32) 

Dansk Energi skriver, at angivelse af legitime modtagere bør afstemmes gennem dokumentet.  
 
I kapitel 4.1 side 15 fremgår det at netselskabet "alene (har) adgang til, og modtager opdatering 
af, kunderelaterede stamdata vedrørende kundenavn(e) og kontaktadresser samt tilhørende 
Gyldighedsdatoer herfor." 
 
 Dette er ikke i overensstemmelse på tabellen, hvor netselskabet også modtager CVR-nummer 
og DE-branchekode.  
 
Det anbefales, at teksten i afsnit 4.1 tilrettes til at være i overensstemmelse med tabellen i kapi-
tel 6. 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk præciserer afsnit 4.1, således at der er overensstemmelse med tabellen i kapitel 6 
jf. Dansk Energis høringssvar. 

 

Tabel: Kunderelaterede stamdata 

(Side 32) 
Dansk Energi skriver, at det i indledningen bør præciseres, at de felter hvor en aktør er legitim 
modtager, og som inkluderes i EDI-trafik jf. kapitel 4, inkluderes i de relevante stamdatabeske-
der der udveksles med DataHub (det er ikke præcist formuleret, om data udelukkende er til-
gængelige via f.eks. rapporter eller webportalen, eller om de konsekvent inkluderes i EDI-trafik). 
 

Energinet.dk svar 

Energinet.dk præciserer afsnittet på baggrund af Dansk Energis høringssvar. 
 

Tabel: Målerrelaterede stamdata 

(Side 33) 

Dansk Energi skriver, at det jf. tabel for målepunktsstamdata fremgår, at elleverandør ikke er 
legitim modtager af information om, hvorvidt der indsendes timedata på skabelonmålepunkter.  
 
Da elleverandøren har interesse i at vide, om timedata er tilgængelige på målepunktet (f.eks. for 
at kunne forberede sit system på modtagelse heraf) bør feltet inkluderes til aktuel elleverandør. 
 
Energinet.dk svar 

Energinet.dk ændrer forskriften jf. høringssvaret fra Dansk Energi, således at elleverandøren 
bliver legitim modtager af information om, hvorvidt der indsendes timedata på skabelonmåle-
punkter om timedata. 
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10. Bilag 1 - Høringsliste 
 
Elleverandører 

Netvirksomheder 

Balanceansvarlige 

Forbrugerrådet  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Datatilsynet 

Ankenævnet på Energiområdet 

Energiklagenævnet 

Energistyrelsen 

Energitilsynet 

Dansk Energi 

Dansk Erhverv 

Dansk Industri 

Håndværkerrådet 

Landbrug & Fødevarer 

Foreningen for Slutbrugere af Energi 

Danmarks Vindmølleforening 

Vindmølleindustrien 

Frie Elforbrugere 

SKAT 

 


