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NOTAT 

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGER TIL 

FORSKRIFT H1: SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING 

MV. OG FORSKRIFT H3: AFREGNING AF 

ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHODL 
 

 

Energinet skal ifølge bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders og 

Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. anmelde sine metoder for fastsættelse 

af priser og vilkår til Forsyningstilsynet. 

 

Nærværende metodeanmeldelse indeholder en anmeldelse af metodeændringer til følgende 

markedsforskrifter: 

• Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 

• Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. 

 

De reviderede forskrifter, vedhæftet denne metodeanmeldelse, træder i kraft den 1. novem-

ber 2018, under forudsætning af Forsyningstilsynets forudgående godkendelse. 

 

Metodeanmeldelsen er bygget op således, at for hver enkelt metode i forskrifterne er forsla-

gene til revision gennemgået med følgende struktur: 

• Under A er beskrevet baggrunden og behovet for ændringen i den pågældende for-

skrift. 

• Under B er den nuværende tekst fra forskriften samt ny tekst i forskriften angivet.  

Ændringer er markeret med gult. 

• Under C er der en beskrivelse af baggrunden for metodevalget samt konsekvenserne 

for fx aktørerne. 

• Under D er angivet en evt. tidligere anmeldelse af metoden til Forsyningstilsynet. 

 

De ved nærværende metodeanmeldelse anmeldte metoder har været i  høring i perioden 27. 

juni - 6. juli 2018, sammen med redationelle ændringer i de to forskrifter. Høringsnotat ved-

hæftes denne metodeanmeldelse.   

 

Endvidere vedhæftes de to forskrifter i hele deres ordlyd. De foreslåede ændringer er i forskrif-

terne markeret med gult.  
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Det er Energinets vurdering, at de anmeldte metoder kan indstilles til godkendelse, idet de 

opfylder elforsyningslovens krav, der fastslår, at vilkår skal være gennemsigtige, objektive, 

rimelige, ikke-diskriminerende og offentlig tilgængelige, som blandt andet anført i lovens  § 31, 

stk. 2. 
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1. Baggrund for metodeanmeldelsen 

Den 13. juli 2017 anmeldte Energinet tre nye metoder og ti metodeændringer til forskrifterne 

D1, F1, H1, H2, H3 og I til Energitilsynet. Disse metoder blev godkendt af Energitilsynet den 29. 

juni 2018 og trådet i kraft den 6. juli 2018. 

 

I forbindelse med forskriftarbejdet i 2017 blev Energinet opmærksom på forhold i Forskrift H1, 

som burde ændres, men som ikke nåede at blive en del af sidste års anmeldte forskriftpakke. 

 

Ændringen i Forskrift H3 er et markedsønske, hvor den nuværende regel i forskriften besvær-

liggør daglig praksis af håndteringen af nyoprettede målepunkter. 

 

Med baggrund i ovenstående reviderede Energinet Forskrift H1 og H3, og ændringsforslagene 

blev sendt i høring i perioden 27. juni – 6. juli 2018. De indkomne høringssvar er behandlet i 

høringsnotatet, der er vedhæftet denne metodeanmeldelse. 

 

Samarbejdsfora i branchen 

I metodeanmeldelsen og høringsnotatet henvises til samarbejdsfora i branchen. Strukturen for 

samarbejdsfora i regi af Energinet er illustreret i nedenstående figur. 

 

 
 

 

2. Retsgrundlag 

Energinet er i henhold til elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7, ansvarlig for etablering og drift 

af en DataHub. Som ansvarlig for drift af DataHub skal Energinet fastsætte ikke-

diskriminerende og objektive vilkår for brugen af DataHub, jf. elforsyningslovens § 28, stk. 2, 

nr. 12 og 13, og § 31, stk. 2. 

 

Metoder i vilkårene skal anmeldes til Forsyningstilsynet, jf. elforsyningsloven § 76 og bekendt-

gørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s meto-

der for fastsættelse af tariffer m.v. 
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3. Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 

 

Metode 1: Sekundære flytninger 

Kapitel 6 ”Flytning” 

A. Energinets baggrund for ændring af metode 

I Forskrift H1 kapitel 6 ”Flytning” er der fundet inkonsistens mellem den indledende tekst i 

kapitel 6, beskrivelsen igennem kapitlet og proceshierakiet i kapitel 6.7. Dette har medført 

forskellige fortolkninger hos aktørerne samt uhensigtsmæssig brug af processerne i DataHub. 

 

Ændringen vil ikke medføre ændringer for aktørernes IT-systemer, og det vil blive oplevet som 

en administrativ lempelse, da processerne oftere vil fungere efter hensigten end tilfældet er i 

dag.  

B. Forskrifttekst 

Nuværende bestemmelse Ændringsforlag 

Sekundære tilflytninger anvendes primært 

ved tilflytning af udlejere, som fx ved stiltien-

de accept ønsker at sikre, at leverancen til en 

lejebolig ikke afbrydes.  En sekundær tilflyt-

ning vil blive overskrevet, hvis der anmeldes 

tilflytning af en anden kunde til målepunktet 

med samme eller tidligere skæringsdato, jf. 

nærmere herom i proceshierarkiet i kapitel 

6.7. 

Sekundære tilflytninger anvendes primært 

ved tilflytning af udlejere og ejere, som fx når 

tilflytning sker efter reglen i elforsyningsloven 

§ 6 c, hvor tilflytning sker med stiltiende ac-

cept. En sekundær tilflytning vil blive over-

skrevet, hvis der efterfølgende anmeldes 

tilflytning til målepunktet med samme eller 

tidligere skæringsdato, jf. nærmere herom i 

proceshierarkiet i kapitel 6.7. 

C. Metodevalg og konsekvenser heraf 

Energinet har foretaget ændringen i forskriften, så der bliver konsistens mellem indledningen 

og proceshierakiet. Ændringen får den betydning, at sekundære flytninger altid vil kunne 

overskrives med en ny tilflytning til samme skæringsdato, uanset om det er med samme kun-

de eller en anden kunde. For at den sekundære tilflytning må overskrives forudsættes det 

stadig, at der skal være tale om et kundeskifte i forhold til dagen før.  

 

Den valgte metode er valgt ud fra at, det ikke kræver ændringer i aktørernes IT-systemer, og 

at metoden vil give en mere smidig gennemførsel af tilflytninger, hvor der forud for kundens 

eget valg af elleverandør allerede er sket en tilflytning i DataHub efter elforsyningslovens § 6c.  

D. Tidligere anmeldelser af metoden 

Metoden er tidligere anmeldt som metode 11 ved metodeanmeldelse af den 4. september 

2014. Energinet dokument nr. 14/21731-3. 
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4. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 

 

Metode 2: Engrosafregning før tilslutning 

Kapitel 4.1.1 ”Aggregering af engrosydelser, ved fiksering” 

A. Energinets baggrund for ændring af metode 

Målepunkter, hvorpå der er tilknyttet en elleverandør, medtages i engrosafregningen. Det 

betyder, at målepunkter med tilslutningsstatus ’nyoprettet’, ’tilsluttet’ og ’afbrudt’ medtages i 

engrosafregningen. Tariffer kræver et forbrug eller en produktion, og denne kan ikke registre-

res på nyoprettede målepunkter.  

 

Et ønske om ændirng blev fremsat af aktørerne på Dialogforum 7 den 27. februar 2018 og 

behandlet på Dialogforum 8 den 22. maj 2018. Det var et samlet Dialogforum, der indstillede 

til ovennævnte rettelse i Forskrift H3. Ønsket fra aktørerne var, at nyoprettede målepunkter 

ikke indgik i engrosafregningen. Årsagen er, at installationer i DataHub oprettes med alle pris-

tilknytninger fra start. Dermed får elleverandøren mulighed for at give kunden de præcise 

opkrævningsoplysninger ved tilbudsgivning. Netvirksomhederne ønskede dog ikke at opkræve 

abonnement eller andre priselementer frem mod tilslutning. At afkoble priselementer ved 

kundens tilflytning og tilkoble abonnement igen ved tilslutning af installationen af hensyn til 

information alene var ikke hensigtsmæssig og ofte problematisk i praksis. Derfor ændres en-

grosafregningen til kun at omfatte tilsluttede og afbrudte målepunkter. Dermed bortfalder 

netvirksomhedernes mulighed for at opkræve abonnementer og gebyrer på nyoprettede 

målepunkter i DataHub.  

B. Forskrifttekst 

Nuværende bestemmelse Ændringsforlag 

I summerne, som beregnes ved fikseringen, 

er indeholdt alle tilknyttede priselementer 

uanset, hvilken målepunktstype de er tilknyt-

tet. Tilknytninger af et priselement omfattes 

alene af aggregeringen på målepunkter for 

dage, hvor der er en elleverandør registreret, 

herunder når målepunktet er nyoprettet.  For 

tariffer omfattes kun dage hvor målepunktet 

er tilsluttet eller afbrudt. Nedlagte målepunk-

ter medtages ikke i aggregeringen. For child 

målepunkter følger det af parentmålepunk-

tet, hvorvidt der er en elleverandør på en 

given dato. 

I summerne, som beregnes ved fikseringen, 

er indeholdt alle tilknyttede priselementer 

uanset, hvilken målepunktstype de er tilknyt-

tet. Tilknytninger af et priselement omfattes 

alene af aggregeringen på målepunkter for 

dage, hvor der er en elleverandør registreret. 

For alle priselementer omfattes kun dage 

hvor målepunktet er tilsluttet eller afbrudt. 

Nyoprettede og nedlagte målepunkter med-

tages ikke i aggregeringen. For child måle-

punkter følger det af parentmålepunktet, 

hvorvidt der er en elleverandør på en given 

dato. 

C. Metodevalg og konsekvenser heraf 

Metoden ændres til kun at medtage målepunkter i fikseringen og refikseringen, som har til-

slutningstatus tilsluttet eller afbrudt. Nyoprettede målepunkter, som tidligere har været in-

kluderet, vil nu blive udeladt. Metodeændringen får den konsekvens, at netvirksomheder, 

først når målepunktet er blevet tilsluttet nettet, vil kunne opkræve abonnement eller gebyrer, 

som skal afregnes til elleverandøren. Konsekvensen er i overensstemmelse med markedets 

ønsker.  

D. Tidligere anmeldelser af metoden 

Metoden er tidligere anmeldt som metode 9 ved metodeanmeldelse af 4. september 2014. 

Energinet dokument nr. 14/21731-3. 

 


