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1. Indledning  
Energinet sendte den 11. oktober 2019 en revideret udgave af Forskrift H2 - ’Måling og skabe-
lonafregning’ i høring. Forskriften metodeanmeldes til Forsyningstilsynet april 2020 og træder i 
kraft den 1. januar 2021 under forudsætning af forudgående godkendelse af Forsyningstilsy-
net.  
  
1.1 Baggrund for høringen  

I forbindelse med overgangen til flexafregning, vil der efter den 1. januar 2021 være visse reg-
ler for skabelonafregning og saldoafregning, som stadig vil være gældende, indtil den sidste og 
endelige saldoafregning er gennemført. Det drejer sig om aktiviteter, der skal gennemføres ef-
ter den 1. januar 2021, men som vedrører afregningsperioder før den 1. januar 2021. Forskrif-
ten er tilpasset således, at der ikke er tvivl om, at skabelonafregningen ophører per 1. januar 
2021 og at saldoafregningen fortsætter i tre år herefter, efter de i dag kendte metoder således, 
at saldoafregningen endeligt ophører i første kvartal 2024.   
  
Forskriften finder udelukkende anvendelse overfor aktører i det danske elmarked.   
 
1.2 Høring  

Den offentlige høring blev gennemført i perioden 11. oktober-8. november 2019, hvor udkast 
til forskriften blev sendt til de høringsparter, der er listet i Appendiks 1 foruden offentliggørelse 
på Energinets hjemmeside på www.energinet.dk under Markedsforskrifter i høring.  
  
Energinet har modtaget høringssvar fra følgende aktører: Dansk Energi og Radius Elnet A/S. Di-
gitaliseringsstyrelsen, Ørsted Privatsalg El & Gas A/S samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
har meddelt, at de ikke har kommentarer til høringen.  
 

2. Høringskommentarer til forskrift H2 
Herunder fremgår de indkomne høringskommentarer til forskrift H2.  
 

Generelle kommentarer 
Der er afgivet følgende høringssvar: 
 
Radius Elnet: 
I har fjernt alt vedr. andelstal, og der vil selvfølgelig ikke udsendes antalstal efter 1. januar 
2021, men så længe der foretages skabelonafregning (indtil foråret 2024), vil de tidligere 
udsendte andelstal dog blive brugt, hvor man med fordel kunne bevare definition og noget 
af brugen. 
Energinets svar 
Energinet er bevidst om, at begrebet andelstal forbliver brugt frem til 2024 i forbindelse med 
saldoafregningen og slutopgørelser for perioder før den 1. januar 2021 og derfor vil vejled-
ningen til H2 fortsætte med at beskrive begrebet og anvendelsen af andelstal. Begrebet fin-
der dog ikke anvendelse på afregningen for perioder efter den 1. januar 2021 og derfor fin-
der Energinet ikke behov for definitionen i reglerne.  

 

Generelle kommentarer 
Der er afgivet følgende høringssvar: 
 
Radius Elnet: 
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I forbindelse med konkurser nævnes, at saldoafregningen kan afvikles ekstraordinært. Bliver 
dette ikke et tænkt scenarie? Skabelonafregning af kunder er afsluttet d. 31. december 
2020, og i princippet kunne I lave en saldoafregning i april 2021, som afsluttede skabelonaf-
regningen (min anbefaling), og så er det kun diverse korrektioner af priser og mængder i pe-
rioden før januar 2021, som kan medføre et behov for genkørsel af saldoafregningen. Og 
dette vil ske, men jeg har svært at forstille mig, at man laver ekstrakørsler aht. konkurser, 
som f.eks. optræder i løbet af januar 2021?   
Energinets svar 
Det er korrekt, at scenariet muligvis er mere tænkt end reelt, men skulle der ske en konkurs, 
skal det være muligt at give boet de korrekte værdier der skal opgøres og fastholder derfor 
muligheden for ekstraordinær afvikling.  
 
Energinet er opmærksom på muligheden for at saldoafregne hele Danmark i starten af 2021 
og takker for anbefalingen, som vil indgå i arbejdet når Energinet sammen med aktørerne i 
markedet skal finde en samlet løsning på at gennemføre saldoafregningen så effektivt som 
muligt efter 1. januar 2021.  

 
Generelle kommentarer 
Der er afgivet følgende høringssvar: 
 
Radius Elnet: 
Jeg synes ikke, at I er konsistente i håndteringen af afregning af energi og f.eks. tariffer. I vej-
ledningen nævnes, at saldoafregningen udelukkende udføres aht. afregning af energi (pkt. 
2.3), mens det perifært nævnes, at saldoafregningen også bruges til beregning af f.eks. tarif-
fer (pt. 3.5.1). Og saldoafregningen af tariffer og afgifter er ikke nødvendigvis et nulsumsspil. 
Energinets svar 
Saldoafregningen vedrører alene energimængderne, men det er korrekt, at energisummerne 
som fremkommer af saldoafregningen bruges i korrektionsafregningen, hvor tariffernes gen-
beregning ikke nødvendigvis er et nulsumsspil. Energinet takker for bemærkningen og har 
sikret, at vejledningen på dette område afspejler dette.  

 

Saldoafregning 
Kapitel 3 
Der er afgivet følgende høringssvar: 
 
Radius Elnet: 
§ 5.  Det nævnes, at Energinet sender fakturabilag til relevante elleverandører, men når sal-
doafregningen er afviklet udsendes også engrosafregningsgrundlag til samtlige aktører, og 
som netselskaberne kan bruge til afregningen af deres tariffer, gebyrer, afgifter og abonne-
menter. 
 
Det nævnes, at den sidste saldoafregning udføres i 1. kvartal af 201, hvilket er ønskværdigt, 
men hvad hvis Energistyrelsen godkender en kundens nettoafregning i gr. 6 tilbage til år 
2010. Muligheden findes i Nettoafregningsbekendtgørelsen, og jeg savner regler for, hvor-
dan lovbestemte korrektioner tilbage i tid effektueres ud over 3 år.  
 
Dansk Energi: 
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Saldoafregning skal efter nugældende regler senest udføres efter 15 måneder. Når sidste 
aflæsning af skabelonkunder sker ultimo 2020, så er alt materiale til saldoafregning tilstede 
allerede 35 dage senere. Dette forhold afspejles ikke i høringsudgaven af forskrift H2.  
  
Den nye forskrift H2 kunne således med fordel være eksplicit om, at saldoafregning efter ul-
timo 2020 fremrykkes til et tidspunkt som ikke ligger lang tid efter de 35 dages udløb. 
 
Energinets svar 
Energinet er åben overfor muligheden for tidligere saldoafregning efter den 1. januar 2021 
og vil invitere markedet til dialog om denne mulighed for at opnå den mest effektive afvikling 
af skabelonafregningen. Energinet vurderer, at den bedste løsning er at have rammerne defi-
neret i reglerne, hvorfor de fastholdes som beskrevet, og herefter aftale med markedet hvor-
dan saldoafregningen kan afvikles så effektivt som muligt indenfor rammerne.  
 
Energinet følger Skattestyrelsens forældelsesfrister, jf. afklaringsmøde med Skattestyrelsen. 

 
 

Tidspunkt for korrektionsafregningen  
Kapitel 3 
Der er afgivet følgende høringssvar: 
 
Dansk Energi: 
I høringsudgaven af forskrift H2 står eksplicit, at den sidste saldoafregning sker pr. 1. april 
2024. Som nævnt ovenfor kan den første beregning og afregning af denne saldoafregning 
ske fremrykket og langt tidligere.   
  
I den almindelige kadence er der også en såkaldt korrektionsafregning, som sker efter 3 år. 
Det er også umiddelbart indlysende at lade dette indbefatte den sidste saldoafregning. Rent 
timingsmæssigt anbefales Energinet dog at afstemme den endelige ordlyd i den nye H2 med 
skatteforvaltningslovens forældelsesregler. Sammenhængen er at periodiserede forbrug for 
de skabelonafregnede målepunkter, som opgøres ved saldoafregningen, efterfølgende be-
nyttes til netselskabernes beregning af engrosydelsen pr. elleverandør.   
  
Engrosydelsesafregningen indbefatter elafgifter, som efter Energinets oplysninger i andre 
sammenhænge ikke kan ændres efter 3 år. Netselskaberne er registreret ift. SKAT som de, 
der svarer elafgifter. Eventuelt skal endeligt regelsæt afvente en éntydig afklaring med Skat-
testyrelsen om skatteforvaltningslovens 3 års regel vedr. genoptagelse af afgiftstilsvar.   
  
Ovennævnte vedrørende fremrykning af saldoafregning skal i øvrigt ikke læses som et argu-
ment for at Energinet ikke skal være i stand til at udføre saldoafregning for tidligere perioder 
langt senere end efter 3 år, idet dette potentielt kan komme på tale fx som følge af nettoaf-
regningsgodkendelse bagud i tid.  
Energinets svar 
Med hensyn til afviklingen af saldoafregningen henvises til ovenstående svar.  
 
Skattestyrelsens håndtering af forældelsesfristerne fsva. elafgiften betyder, at Energinet for 
at sikre netvirksomhedernes eventuelle afgiftskorrektion bliver nød til at rykke fristen frem 
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for sidste engros korrektion til fx 35 måneder og i øvrigt også lukke for ændring af korrektio-
ner af måledata efter 35 måneder. Dette får også indflydelse på korrektion af saldoafregnin-
gen. Energinet forventer at tilrette Forskrift D1 i den kommende tid. 
 
Energinet følger Skattestyrelsens forældelsesfrister, jf. afklaringsmøde med Skattestyrelsen. 

 
  



7/7 
 

Dok.20/02093-3 Offentlig/Public 

APPENDIKS 1: HØRINGSPARTER  
 

Netvirksomheder 
Elleverandører 
Balanceansvarlige 

Ankenævnet på Energiområdet 
Datatilsynet 
Dansk Byggeri 
Dansk Energi 

Dansk Erhverv 
Dansk Industri 
Danmarks Vindmølleforening 
De frie energiselskaber 

Digitaliseringsstyrelsen 
Energiklagenævnet 
Energisammenslutningen 
Energistyrelsen 

Forbrugerrådet 
Foreningen for Slutbrugere af Energi 
Forsyningstilsynet 
Håndværkerrådet 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Landbrug & Fødevarer 
Skatteministeriet 
Vindmølleindustrien 

 
 


