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1. Indledning 

Energinet sendte den 27. juni 2018 følgende reviderede markedsforskrifter i høring: 

• Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 

• Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. 

 

Markedsforskrifterne metodeanmeldes til Forsyningstilsynet den 23. juli 2018 og træder 

i kraft den 1. november 2018 under forudsætning af forudgående godkendelse af For-

syningstilsynet. 

 

1.1 Baggrund for høringen 

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

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

Energitilsynet den 29. juni 2018 og trådte i kraft den 6. juli 2018. 

 

I forbindelse med forskriftarbejdet i 2017 blev Energinet opmærksom på det nu ændre-

de forhold i Forskrift H1, men det nåede ikke at blive en del af sidste års anmeldte for-

skriftpakke. 

 

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

besværliggør daglig praksis af håndteringen af nyoprettede målepunkter. 

 

Med den baggrund startede Energinet i andet halvår af 2017 en dialog med aktørerne i 

branchen om de ønskede ændringsforslag til markedsreglerne. Dette skete i regi af 

eksisterende samarbejdsfora med aktørerne, ligesom Energinet medtog input fra de 

løbende møder med aktørerne i form af de ugentlige online DataHub-morgenmøder 

samt regionale dialogmøder. 

 

1.2 Høring 

Den offentlige høring blev gennemført i perioden 27. juni – 6. juli 2018, hvor udkast til 

markedsforskrifterne blev sendt til høringsparterne listet i Appendiks 1 samt offentlig-

gjort på Energinets hjemmeside på www.energinet.dk under Markedsforskrifter i hø-

ring. 

 

Energinet har modtaget høringssvar fra følgende aktører: Dansk Energi, Radius Elnet og 

Ørsted Salg & Service A/S.  

 

Følgende aktører har meddelt, at de ikke har bemærkninger til høringen:  

Datatilsynet, Skattestyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og SEF A/S. 

 

Høringen har ikke medført ændring af de tekstforslag, der blev sendt i høring.  

 

1.3 Læsevejledning 

Høringssvarene er opdelt efter markedsforskrifterne og  behandles tematisk. Der er 

indsat en henvisning til de pågældende kapitler i forskrifterne.  

 

Energinets svar fremgår i kursiv.   

http://www.energinet.dk/
https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler/Markedsforskrifter-i-Hoering
https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler/Markedsforskrifter-i-Hoering
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2. Generelle bemærkninger 
 

Generelle bemærkninger 

 

Dansk Energi har afgivet følgende høringssvar: 

”… Dansk Energi havde ønsket, at også ændringer i forskrift I omkring kundeoplysningerne (adresse, e-mail og 

telefonnummer) var kommet med i nærværende høringsrunde. 

 

 Vi forstår at ændringerne i forskrift I vil blive håndteret i andet halvår af 2018. For at understrege vigtigheden 

af, at dette kommer til at ske, vedlægges for god ordens skyld dokumentet ”Netselskabets oplysningsforplig-

telse efter GDPR” som også har været vist til Energinets Dialogforum.” 

Energinet svar 

Energinet støtter alle tiltag i markedet, som med fordel kan reguleres i forskrifterne til gavn for forbrugere og 

aktører i markedet, men da der ikke var fuld opbakning til forslaget fra alle parter i Dialogforum, vil Energinet 

ikke haste en forskriftændring igennem for det af Dansk Energi ønskede. Energinet vil af hensyn til markedsak-

tørerne gennemføre en høringsrunde i normal længde, og i en periode som ikke ligger hen over en ferie.  
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3. Forskrift H1 
 

Metode 1: Sekundære flytninger 

Kapitel 6, ”Flytning” 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

Dansk Energi:  

”Der er tale om ændringer, der er ønskede af branchen og Dansk Energi bifalder på denne baggrund den hur-

tige proces og korte høringsfrist. 

 

Vedrørende ændringen for sekundære flytninger i forskrift H1 er det således velkomment, at sådanne flytnin-

ger kommer til at kunne overskrives, selvom der er tale om samme kunde.  

…  

Førstnævnte ændring vedr. sekundære tilflytninger sættes i kraft umiddelbart efter Energitilsynets godken-

delse, hvilket lyder godt.” 

 

Radius Elnet har meddelt, at ændringsforslaget er positivt. 

 

Ørsted Salg & Service A/S støtter fuldt op om ændringen og har ingen bemærkninger til de øvrige konsekvens-

rettelser. Takker desuden for Energinets lydhørhed omkring ændringerne og tiltagene for hurtig løsning heraf. 

Energinet svar 

Høringssvarene har ikke afstedkommet ændringer i teksten udsendt i høring. 
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4. Forskrift H3 
 

Metode 2: Engrosafregning før tilslutning 

Kapitel 4.1.1, ”Aggregering af engrosydelser, ved fiksering” 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

Dansk Energi: 

”Vedrørende ændringen i forskrift H3 hvorved engrosafregning først finder sted fra tilslutningstidspunktet er 

der tale om en lettelse i håndteringen for såvel netselskaber og elhandlere. 

… 

Ændringen i forskrift H3 forventes dog først at træde i kraft den 1. januar 2019. Såfremt Energitilsynet god-

kender ændringen væsentligt tidligere end dette tidspunkt, er det Dansk Energis ønske, at ikraftsættelsen sker 

tilsvarende tidligere.” 

 

Radius Elnet: 

”… især ændringen i H3 er vigtig, idet fejlen bliver rettet , hvor netvirksomheder i dag opkræver abonnemen-

ter på installationer, som ikke er tilsluttet det kollektive forsyningsnet, stopper. Denne ændring bør dog lige 

som ændringen i H1 indføres så hurtigt som muligt og ikke afvente det nye år.” 

 

Ørsted Salg & Service A/S: 

”Ændringen er i tråd med markedets ønsker, og vi støtter forslaget og ønsker en så hurtig implementering 

som muligt således, at der ikke opkræves abonnementer for perioden, hvor et målepunkt har status ’Nyopret-

tet’.  

 

Ørsted støtter desuden aftalen om, at ændringen kun skal træde i kraft fremadrettet og altså ikke gælde bag-

udrettet. Herved undgås omfattende og uhensigtsmæssige korrektioner til tidligere engros- og kundeafreg-

ning. 

Energinet svar 

Energinet efterkommer for ønskerne om tidligere idriftsættelse, hvis muligt. Dette vil ske, hvis det teknisk er 

muligt at gennemføre i DataHub. Idriftsættelsen vil blive meldt ud til markedet via DataHub driftsmøderne om 

onsdagen med det efterfølgende referat, samt ved offentliggørelse på www.energinet.dk.  

 

Ændringen vil kun gælde for perioder, der engrosafregnes efter idriftsættelsen af ændringen. Tidligere engros-

opgjorte perioder vil ikke blive berørt af ændringen.  
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Appendiks 1: Høringsliste 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Forskrifterne er ifm. høringen desuden offentliggjort på Energinets hjemmeside 

www.energinet.dk under Markedsforskrifter i høring.  

 

Elleverandører 

Netvirksomheder 

Balanceansvarlige 

Forbrugerrådet  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Datatilsynet 

Ankenævnet på Energiområdet 

Energiklagenævnet 

Energistyrelsen 

Dansk Energi 

Dansk Erhverv 

Dansk Industri 

Håndværkerrådet 

Landbrug & Fødevarer 

Foreningen for Slutbrugere af Energi 

Danmarks Vindmølleforening 

Vindmølleindustrien 

SKAT 

Dansk Byggeri 

Digitaliseringsstyrelsen 

De frie energiselskaber 

Energisammenslutningen 

 


