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1. Indledning

Energinet skal i henhold til §§ 73 a og 76 i lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om el-

forsyning med senere ændringer (herefter elforsyningsloven) og § 1 i bekendtgørelse nr. 1085

af 20. september 2010 om netvirksomheders og Energinets 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 Forskrift

H1 –’Skift af elleverandør’.

Under forudsætning af Forsyningstilsynets forudgående godkendelse træder de reviderede for-

skrifter i kraft den 1. januar 2020. Forskriften er vedhæftet denne metodeanmeldelse.

Metodeændringerne har været i høring fra den 30. april til den 29. maj 2020. Høringsnotatet

vedhæftes ligeledes.

Det er Energinets vurdering, at de anmeldte metoder kan indstilles til godkendelse, idet de op-

fylder elforsyningslovens krav om, at vilkår skal være gennemsigtige, objektive, rimelige, ikke-

diskriminerende og offentlig tilgængelige, som blandt andet anført i lovens § 31, stk. 2.

2. Baggrund for metodeanmeldelsen

Da skabelonafregning ifølge Energinets forskrift H2 ikke længere vil være mulig fra 1. januar

2021 slettes alle forhold herom fra forskriften, som forventes at træde i kraft 1. januar 2021. I

arbejdet med de nyordnede forskrifter, der blev udgivet den 1. februar 2020, er der fundet en

række regler, som ikke længere er tidssvarende, og derfor er der behov for en generel opdate-

ring af forskriften.

Som følge af de ændrede regler for ubalanceafregning i forbindelse med Energinets indtræden

i eSetti 2021, kom der i høringen (af 27. maj 2019) kommentarer om, at flyttetidsfristerne

kunne udfordre balancefikseringen. Der er derfor lavet et gennemgående review af tidsfrister

for både flytninger, leverandørskift og øvrige tidsfrister.

https://energinet.dk/El/Horinger/Afsluttede-horinger/Hoering-af-udkast-til-aendring-af-forskrifter-C1---C2---C3---D1---F1---H1---H3-og-I
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For flytninger foreslås en tidsfrist på -5 dage tilbage i tid, så de dels er ens for alle kundetyper

og i overensstemmelse med CPR-lovens tidsfrister. For leverandørskift foreslås leverandørskift

til næste dag, så vi allerede i 2021 vil følge Clean Energy Package reglerne og samtidig tilgodese

ønsker fra markedet om hurtigere leverandørskift. Derudover rettes en række øvrige tidsfri-

ster, så det samlede regelsæt er simplificeret og giver elleverandørerne bedre muligheder for

at servicere kunderne.

Alle foreslåede ændringer er udformet således, at der ikke burde være behov for ændringer i

IT-systemerne, hvis aktørerne ikke ønsker at gøre anvendelse af de nye muligheder, men alene

vil berøre dem, der ønsker at gøre brug af de nye regler.

Forskriften finder udelukkende anvendelse overfor aktører i det danske elmarked.

3. Retsgrundlag

Energinet er i henhold til § 28, stk. 2, nr. 7 i bekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 af lov om

elforsyning (herefter elforsyningsloven) ansvarlig for etablering og drift af en datahub. Som an-

svarlig for drift af DataHub skal Energinet fastsætte ikke-diskriminerende og objektive vilkår for

brugen af DataHub, jf. elforsyningsloven § 28, stk. 2, nr. 12 og 13 og § 31, stk. 2.

Energinet skal ifølge §§ 73a og 76 i elforsyningsloven og § 1 i bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energi-

net.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. (herefter metodebekendtgørelsen) anmelde

sine metoder for fastsættelse af priser og vilkår til Forsyningstilsynet.

Energinet skal i henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1402 af 13. december 2019 om sy-

stemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet (herefter systemansvarsbe-

kendtgørelsen) udarbejde forskrifter for benyttelse af det kollektive elforsyningsnet, som er

nødvendige for, at Energinet kan varetage sine opgaver.

Forskrifterne skal indeholde følgende:

1. Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsynings-

net, jf. systemansvarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 1).

2. Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnettet, jf. sy-

stemansvarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 2).

3. Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet, jf. systeman-

svarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 3).

4. Forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet i stand til at opretholde

den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningsnet mv.,

jf. systemansvarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 4).
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4. Ændring af forskrift H1

4.1 Ændringer i forskriften for betingelserne for Leverandørskift

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 4, stk. 1-6 ændres således:

Metode nr. 1 (kapitel 3, § 4): Betingelser for leverandørskift

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag

§ 4. Det er et krav for anmeldelse af leveran-

dørskift i DataHub, at der foreligger en skrift-

lig eller elektronisk aftale med kunden.

Stk. 2. Energinet kan kræve dokumentation

for kundens accept af, at elleverandøren

indhenter oplysninger om kunden, samt for

indgåelse af aftale om leverandørskift og til-

flytninger. Elleverandøren skal oplyse årsa-

gen til, at leverandørskift annulleres eller an-

meldes som fejlagtigt.

Stk. 3. Elleverandøren kan alene indgå aftale

om leverandørskift, med den/de i DataHub

registrerede kunde/-r for det pågældende

målepunkt.

Stk. 4. Elleverandøren er ansvarlig for at fo-

retage kontrol af og sikre, at den ønskede

fremtidige kunde er registreret som kunde

på målepunktet, og alene at gennemføre le-

verandørskift, hvor elleverandøren har fore-

taget kontrol af disse stamdata og sikret

dette.

Stk. 5. Hvis betingelserne i stk. 1-4 ikke er

opfyldt, finder reglerne i kapitel 6 anven-

delse.

Stk. 6. Konstaterer elleverandøren, at der

fejlagtigt er anmeldt et leverandørskift med

en kunde, som ikke er registreret som kunde

på målepunktet, skal elleverandøren annul-

lere leverandørskiftet, jf. § 5

§ 4. Det er et krav for anmeldelse af leveran-

dørskift i DataHub, at der foreligger en doku-

menterbar aftale med kunden.

Stk. 2. Energinet kan kræve dokumentation

for kundens accept af, at elleverandøren

indhenter oplysninger om kunden, samt for

indgåelse af aftale om leverandørskift og til-

flytninger. Elleverandøren skal oplyse årsa-

gen til, at leverandørskift annulleres eller an-

meldes som fejlagtigt.

Stk. 3. Elleverandøren kan alene indgå aftale

om leverandørskift, hvor leverandørskiftet

omfatter mindst en afden/de i DataHub re-

gistrerede kunde/-r for det pågældende må-

lepunkt.

Stk. 4. Elleverandøren er ansvarlig for at fo-

retage kontrol af og sikre, at betingelserne i

stk. 3 er opfyldt, og alene gennemføre leve-

randørskift, hvor elleverandøren har foreta-

get kontrol af disse stamdata og sikret dette.

Stk. 5. Hvis betingelserne i stk. 1 og 3 ikke er

opfyldt, finder reglerne i kapitel 6 anven-

delse.

Stk. 6. Konstaterer elleverandøren, at der

fejlagtigt er anmeldt et leverandørskift med

en kunde, som ikke er registreret som kunde

på målepunktet, skal elleverandøren annul-

lere leverandørskiftet, jf. § 7

Formålet med disse ændringer er at gøre det lettere for elleverandører at indgå aftaler med

kunden, samt at præcisere under hvilke betingelser, der er tale om et leverandørskift og hvor-

når leverandørskift skal indsendes til DataHub.

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag, da præciseringerne af-

spejler nuværende praksis.
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Metoden i stk. 1 er valgt for at sikre, at der ikke skal vælges en bestemt metode for hvordan

aftalen indgås, men alene at elleverandøren kan dokumentere aftalen. Der er kommet hørings-

svar på, hvordan ”dokumenterbar” skal fortolkes og det vil Energinet præcisere i vejledningen

til forskriften. Hensigten er alene, at der skal være en aftale om et leverandørskift og at elleve-

randøren kan dokumentere, atder er en aftale.

Metoden i stk. 3 og 4 er en præcisering af, at blot en enkelt kunde skal være identisk blandt

den/de involverede kunder for at et leverandørskift kan gennemføres. Dette er i henhold til nu-

værende praksis.

Metoden i stk. 5 er en præcisering af, at betingelserne for, at der er tale om et validt leveran-

dørskift, er omfattet af stk. 1 og 3 alene. Stk. 2 er herefter udeladt, da denne handling tidligst

kan finde sted, efter processen er gennemført og stk. 4. er udeladt, da den potentielt kan mis-

bruges til at bruge flytteprocessen, hvis elleverandøren ikke ønsker at foretage en kontrol

forud for leverandørskift.

Metoden i stk. 6 er en rettelse af referencen til at afspejle den korrekte paragraf.

4.2 Ændringer i forskriften for tidsfristerne for leverandørskift

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 5, stk. 1-2 ændres således:

Metode nr. 2 (kapitel 3, § 5): Tidsfrist for leverandørskift

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag

§ 5. Elleverandøren skal anmelde leveran-

dørskift til DataHub efter aftalens indgåelse

og senest 10 arbejdsdage før skæringsda-

toen og tidligst 10 år før skæringsdatoen for

leverandørskiftet.

Stk. 2. Et leverandørskift kan annulleres af

elleverandøren indtil 3 arbejdsdage før skæ-

ringsdatoen.

§ 5. Elleverandøren skal anmelde leveran-

dørskifttil DataHub efter aftalens indgåelse

og senest arbejdsdagen før skæringsdatoen

og tidligst 3 år før skæringsdatoen for leve-

randørskiftet.

Stk. 2. Et leverandørskift kan annulleres af

elleverandøren indtil arbejdsdagen før skæ-

ringsdatoen.

Formålet med denne ændring er at gennemføre leverandørskift med kortere tidsfrist. Med fuld

flexafregning er der ikke længere grund til at have lange procestider for at indhente selvaflæs-

ninger. Derudover har ønsket været til stede i markedet fra blandt andet Dialogforum og i

Dansk Energi-udgivelsen ”Elmarked Outlook Detailmarkedet Slutkunder” fra 2018, samt at der

vil være et fremtidigt krav fra EU-reguleringen for et såkaldt 24-timers leverandørskift. Fristen

for anmeldelse af leverandørskift ændres fra nuværende 10 dage til dagen før og annullerings-

fristen ændres fra nuværende 3 dage til dagen før. Dette giver mulighed for hurtigere leveran-

dørskift samt muligheden for, at elleverandøren kan annullere leverandørskiftet, indtil det rent

faktisk er gennemført. Sidstnævnte bør samtidig reducere antallet af fejlagtige leverandørskift.
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Ændringen medfører, at de involverede parter i et leverandørskift først får besked om leveran-

dørskiftet, når det faktisk er gennemført i forhold til i dag, hvor det sker tre dage før skiftet ved

annulleringsfristens udløb. For elleverandøren, der skifter kunder, vil der derudover alene være

ændringer, hvis man ønsker hurtigere leverandørskift. Der vil ellers ikke være lavet noget om,

da procesforløbet for gennemførsel af leverandørskiftet fastholdes.

Metoden er valgt for at sikre, at ændringen kan gennemføres uden ændringer i DataHub og ak-

tørers systemer, hvis man ikke ønsker at ændre sine forretningsgange, men samtidig har mulig-

hed for at udnytte muligheden for hurtige leverandørskift, hvis dette er ønsket.

Det skal bemærkes, at der ikke ændres i leverandørskift med kort varsel (§ 6) for at undgå IT-

ændringer, samtidig med at forbrugerens beskyttelse fastholdes i tilfælde af leveranceophør (§

16 og § 17).

4.3 Ændringer i forskriften for fejlagtige leverandørskift og fejlagtige flytninger

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, §§ 10, stk. 1 og 15, stk. 4 ændres således:

Metode nr. 3 (kapitel 4 og 8, §§ 10 og 15): Fejlagtige leverandørskift og flytninger

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag

§ 10. Kunden har krav på at genindtræde på

uændrede vilkår i sin hidtidige aftale med

den hidtidige elleverandør, uanset elleve-

randøren har modtaget stop af leverance fra

DataHub, hvis forudsætningerne jf. § 9, stk.

2, er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis den

hidtidige elleverandør forinden har opsagt

aftaleforholdet eller er erklæret konkurs.

§ 15, Stk. 4. Hvis den fejlagtige flytning ikke

kan tilskrives kundens forhold, har kunden

krav på at genindtræde på uændrede vilkår i

sin hidtidige aftale med den hidtidige elleve-

randør, uanset at elleverandøren har modta-

get stop af leverance fra DataHub. Dette

gælder dog ikke, hvis den hidtidige elleve-

randør er erklæret konkurs eller af anden

grund har mistet sin registrering i DataHub,

eller hvis aftalen med den hidtidige elleve-

randør er udløbet og dette er meddelt kun-

den, og den hidtidige elleverandør på denne

baggrund afviser den fejlagtige flytning. I

§ 10. Kunden har krav på at blive ført tilbage

til sin hidtidige elleverandør, som om det

fejlagtige leverandørskifte ikke havde fundet

sted, uanset elleverandøren har modtaget

stop af leverance fra DataHub, hvis forud-

sætningerne jf. § 8, stk. 2, er opfyldt. Dette

gælder dog ikke, hvis den hidtidige elleve-

randør er gået konkurs eller af anden grund

har mistet sin registrering i DataHub.

§ 15, Stk. 4. Kunden, der automatisk blev fra-

flyttet målepunktet, ved den fejlagtige flyt-

ning, har krav på at blive ført tilbage til sin

hidtidige elleverandør, som om den fejlag-

tige flytning ikke havde fundet sted, uanset

elleverandøren har modtaget stop af leve-

rance fra DataHub, hvis forudsætningerne jf.

stk. 2, er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis

den hidtidige elleverandør er gået konkurs

eller af anden grund har mistet sin registre-

ring i DataHub.

Stk. 5. Hvis den hidtidige elleverandør ikke

vil acceptere en anmodning fra DataHub om
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disse tilfælde skal elleverandøren opret-

holde leverancen.

Stk. 5. Hvis den hidtidige elleverandør ikke

vil acceptere en anmodning fra DataHub om

at genoptage leverancen pr. den fejlagtige

skæringsdato, skal dette meddeles DataHub

inden 3 dage efter, at anmodningen er frem-

sat. Hvis elleverandøren ikke svarer indenfor

fristen

at genoptage leverancen pr. den fejlagtige

skæringsdato, skal dette meddeles DataHub

inden 3 arbejdsdage efter, at anmodningen

er fremsat. Hvis elleverandøren ikke svarer

indenfor fristen

Formålet med denne ændring er, at elleverandøren undgår at lade kunden gå tilbage til et pro-

dukt, som elleverandøren ikke længere fører i sin portefølje. Reglerne kunne misbruges til at

komme tilbage til favorable produkter, som elleverandøren ikke fører længere.

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag.

Metoden er valgt for at sikre at undgå misbrug af reglerne fra forbrugerens side således, at for-

brugeren ikke kan påberåbe sig at komme tilbage til produkter eller vilkår, som i perioden mel-

lem den fejlagtige handling og opdagelsen af hændelsen, er udgået. Teksten er ensrettet med

henblik på lettere forståelse. Hensigten har historisk altid været ens, men det har ikke været

tekstuelt afspejlet i forskriften. Energinet har modtaget høringssvar på ændringen og teksten

er efterfølgende tilrettet med hjælp fra Ørsted og Dansk Energi, så hensigten er udtrykt mere

klartuden at ændre hensigten.

Den første ændring i § 15 er blot en præcisering af, hvilken elleverandør der er tale om. Den

anden ændring er alene en præcisering af, at der er tale om arbejdsdage, så der ikke opstår

tvivl.

4.4 Ændringer i forskriften for skabelonafregning

Energinet foreslår, at nedenstående bestemmelser ændres således:

Metode nr. 4 (Kapitel 5, 6, 7 og 9, §§ 11, 13, 14, 17, 18 og 22): Skabelonafregning

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag

§ 11. Elleverandøren har adgang til histori-

ske timedata for skabelon-, flex- eller timeaf-

regnede målepunkter for den periode, hvor

elleverandøren har været leverandør på må-

lepunktet, og kunden har været registreret

på målepunktet, dog højst 3 år

Stk. 2. For potentielle kunders målepunkter

kan elleverandøren med kundens udtrykke-

Alle gule markeringer er slettet i forskriften
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lige samtykke få omlysning om det forven-

tede årsforbrug i DataHub for et skabelonaf-

regnet målepunkt

§ 13, Stk. 7. Tilflytning for skabelon- og flexa-

fregnede målepunkter kan anmeldes med

tilbagevirkende kraft senest xx arbejdsdage

efter skæringsdato.

§ 14, Stk. 5. Efter udløbet af annulleringsfri-

sten skal netvirksomheden indhente even-

tuel tællerstand og opgørelse af forbrug på

skæringsdatoen for fraflytningen og sende

data til DataHub.

§ 17, Stk. 6. Netvirksomheden sender tæller-

stand og eventuelt forbrug til DataHub, som

videresender data til elleverandøren til brug

for slutafregning til kunden.

§ 18. Netvirksomheden kan ændre afreg-

ningsformen mellem skabelon-, flex- og

timeafregning. Dog kan der ikke ændres fra

flex- eller timeafregning til skabelonafreg-

ning.

Stk. 2. Netvirksomheden skal inden overgang

fra skabelonafregning til flexafregning of-

fentliggøre en plan for indfasning af flexa-

fregning. Planen skal angive antallet af måle-

punker, der forventes skiftet fra skabelonaf-

regning til flex- eller timeafregning hver må-

ned indtil udgangen af 2020. Planen skal hol-

des løbende opdateret af netvirksomheden.

Stk. 3, nr. 1 Anmeldelse af skift af afreg-

ningsform fra skabelonafregning til flex- eller

timeafregning skal ske senest én kalender-

måned før skæringsdatoen til den 1. i en må-

ned.

Stk. 5. Såfremt et skift fra skabelonafregning

til flex- eller timeafregning ikke kan gennem-

føres på grund af tekniske fejl, kan netvirk-

somheden annullere et skift i afregningsfor-
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men indtil 3 arbejdsdage før skæringsda-

toen. Netvirksomheden skal herefter ind-

sende en fornyet anmeldelse af skift til ska-

belonafregning med samme skæringsdato

som det oprindelige skift væk fra skabelon-

afregning.

Stk. 6. Sker der udskiftning af elmåleren i

forbindelse med ændring af afregningsform

eller i øvrigt, skal netvirksomheden opdatere

stamddata for målepunktet i DataHub. Net-

virksomheden skal i forbindelse hermed ind-

sende tællerstand og det eventuelt opgjorte

forbrug for den nedtagne måler samt tæller-

stand for den nye måler til DataHub.

§ 22, Stk. 5. Hvis nedlæggelsen i DataHub

sker efter den fysiske nedtagning, indsendes

en tællerstand og eventuelt en aperiodisk

opgørelse af forbrug pr. nedtagelsesdatoen.

Stk. 6. Efter anmeldelsen modtager nuvæ-

rende og eventuelle fremtidige elleverandø-

rer fra DataHub besked om stop af leve-

rance. Den nuværende elleverandør modta-

ger endvidere tællerstand og eventuelt en

opgørelse af elforbruget til at brug for udar-

bejdelse af slutafregning til kunden.

Formålet med denne ændring er rydde op i forskriften i forbindelse med, at skabelonafregnin-

gen ophører i markedet ved den fulde flexindfasning og ændringen i tidligere anmeldte for-

skrift H2.

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag.

Metoden er valgt for at sikre, at der ikke er historiske levn i forskriften, som ikke har betydning

for aktørerne i markedet.
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4.5 Ændringer i forskriften for tilflytninger

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, §§ 12 og 13 ændres således:

Metode nr. 5 (kapitel 6, §§ 12 og 13): Tilflytninger

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag

§ 12. Det er et krav for anmeldelse af tilflyt-

ning i DataHub, at der foreligger en skriftlig

eller elektronisk aftale med kunden

§ 13, Stk. 3. Tilflytning kan ske enten som al-

mindelig tilflytning eller sekundær tilflytning.

Ved almindelig tilflytning gælder, at der ikke

kan anmeldes andre almindelige tilflytninger

på skæringsdatoen efterfølgende.

Stk. 7. Tilflytning for skabelon- og flexafreg-

nede målepunkter kan anmeldes med tilba-

gevirkende kraft senest 15 arbejdsdage efter

skæringsdato.

Stk. 8. Elleverandøren kan annullere tilflyt-

ningen indtil 3 dage før skæringsdatoen.

§ 12. Det er et krav for anmeldelse af almin-

delig tilflytning i DataHub, at der foreligger

dokumenterbar aftale med kunden.

§ 13, Stk. 3. Tilflytning kan ske enten som al-

mindelig tilflytning eller sekundær tilflytning.

Ved almindelig tilflytning gælder, at der ikke

kan anmeldes andre almindelige tilflytninger

på samme skæringsdato efterfølgende.

Stk. 7. Tilflytning for flexafregnede måle-

punkter kan anmeldes med tilbagevirkende

kraft senest 5 arbejdsdage efter skærings-

dato.

Stk. 8. Elleverandøren kan annullere tilflyt-

ningen indtil dagen før skæringsdatoen.

Formålet med denne ændring er at gøre det lettere for elleverandører at indgå aftaler med

kunden, samt at præcisere betingelserne for tilflytning, samt ændre tidsfristen for indsendelse

til DataHub.

Ændringen medfører konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag, når det drejer sig om tidsfri-

sten. En analyse af tilflytninger, der er meldt i 2020, for flexafregnede målepunkter viser, at det

er ca. 15 % af alle tilflytninger, der er udenfor den nye tidsgrænse. Samtidig ses en meget stor

spredning blandt aktørerne ift., hvor stor en andel af kunderne, der berøres, men der ses også

både små og store aktører, som stort set ikke påvirkes. Ud fra data på både almindelige og se-

kundære flytninger kan Energinet se i DataHub, at det er muligt at have vilkår og processer,

som muliggør tilflytninger indenfor 5 arbejdsdage tilbage i tid allerede i dag.

Derudover vil ændringen medføre, at de involverede parter i en flytning først får besked om

flytningen, når den faktisk er gennemført i forhold til i dag, hvor det sker tre dage før flytningen

ved annulleringsfristens udløb. Sidstnævnte er dog noget, som alle aktører i dag kan håndtere

og oplever i det tilfælde af, at tilflytningen sker tilbage i tid, hvorfor det ikke bør have nogen

praktisk betydning i markedet.

Metoden i § 12 er valgt for at sikre, at der ikke skal vælges en bestemt metode for, hvordan af-

talen indgås, men alene at elleverandøren kan dokumentere aftalen. Det er også præciseret, at
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det alene gælder for den almindelige tilflytning, at der er dette krav. En sekundær aftale går jo

netop ud på, at den kan ske stiltiende.

Metoden i § 13, stk. 3, er en præcisering for at undgå misforståelser af reglen. Der ligger ingen

ændring i forhold til nuværende praksis.

Metoden i § 13, stk. 7 og 8, ændrer tidsfristen for indmeldelsestidsfristen og annulleringsfri-

sten til DataHub. Indmeldelsesfristen er valgt af hensyn til den nye balancefiksering (fællesnor-

disk balancering), således, at der ikke sker tab pga. ændrede balancetidsfrister. Tabet kan fort-

sat opstå, hvis fristen for tilflytningen i arbejdsdage udgør en længere periode end tidsperio-

den for balancelukningen, som angives i kalenderdage. Med den anmeldte frist er der stadig en

minimal risiko for tab for den elleverandør, der mister en kunde grundet flytteprocessen, hvis

flytningen er tilbage over mange helligdage. Risikoen er med ændringen reduceret fra ca. 11,5

% af alle flytninger til 0,13 %, baseret på opgørelsen over flytninger i 2020. Fristen er valgt til 5

arbejdsdage af hensyn til harmonisering med dels tidsfristen for produktion og store kunder

samt, at det harmonerer med tidsfristen, som borgeren skal overholde jævnfør CPR-lovens §

12 (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/646). Derudover medfører fristen, at risikoen

for tab grundet lukketubalanceafregning stort set er elimineret med tidsfristen. Det bemærkes

også, at med de ændrede tidsfrister for fælles nordisk ubalanceafregning, vil det være en øko-

nomisk gevinst for den tilflyttende elleverandør at foretage en tilflytning, så langt tilbage i tid

som muligt og derfor tilbageholde indmelding til DataHub indtil sidste øjeblik. Energinet finder,

at det vil være uhensigtsmæssigt adfærd i markedet og finder det derfor vigtigt, ikke at fast-

holde regler, som bidrager til skævvridende adfærd.

4.6 Ændringer i forskriften for fraflytning

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 14 ændres således:

Metode nr. 6 (kapitel 7, § 14): Fraflytninger

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag

§ 14. En registreret kunde på et målepunkt

kan melde fraflytning, hvis kunden ikke læn-

gere skal hæfte for målepunktet.

Stk. 2. Kunden melder fraflytning til sin nu-

værende elleverandør. Elleverandøren an-

melder fraflytningen til DataHub. Fraflytning

kan kun ske, hvis elleverandøren ikke har en

aftale med en anden kunde på tidspunktet

for registrering af fraflytning.

Stk. 3. Elleverandøren skal iværksætte fra-

flytning senest 3 arbejdsdage og tidligst 60

kalenderdage før skæringsdatoen. Der kan

§ 14. Det er et krav for anmeldelse af fraflyt-

ning i DataHub, afen registreret kunde på et

målepunkt, at elleverandøren er bekendt

med kundens fraflytning.

Stk. 2 - Slettet.

Stk. 2. Elleverandøren skal iværksætte fra-

flytning senest arbejdsdagen før skæringsda-

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/646
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ikke meldes fraflytning med tilbagevirkende

kraft.

Stk. 4. Elleverandøren kan annullere en fra-

flytning indtil 3 arbejdsdage før skæringsda-

toen.

toen og tidligst 60 kalenderdage før skæ-

ringsdatoen. Der kan ikke meldes fraflytning

med tilbagevirkende kraft.

Stk. 3. Elleverandøren kan annullere en fra-

flytning indtil arbejdsdagen før skæringsda-

toen.

Formålet med denne ændring er at rette op på fejlagtig formulering af § 14, stk. 1 og 2. I tillæg

hertil harmoniseres fraflytningstidsfristen til de nye frister for leverandørskift og tilflytning.

Ændringen medfører, at de involverede parter i en fraflytning først får besked om fraflytnin-

gen, når den faktisk er gennemført i forhold til i dag, hvor det sker tre dage før fraflytningen

ved annulleringsfristens udløb.

Metoden i stk. 1. og 2 er valgt for at rette op på fejlformuleringen om, at kunden selv kan

melde fraflytning til DataHub eller melde, at man ikke ønsker at hæfte for målepunktet. Det er

alene elleverandøren, der kan melde fraflytning til DataHub og det er samtidig præciseret, at

elleverandøren kun må melde fraflytning, hvis elleverandøren er bekendt med, at kunden er

fraflyttet. Processen kan og må således ikke bruges i tro om, at elleverandøren herved gen-

nemfører et leveranceophør eller retter op på fejlagtige stamdata.

Metoden i stk. 3 er valgt for at harmonisere tidsfristerne i forhold til leverandørskift og tilflyt-

ning. Således kan både fraflytning og annullering meldes dagen før og elleverandøren kan der-

med være i kontrol over egne aktiviteter i forbindelse med fraflytninger uden at indregne tre

dages tidsfrister.

4.7 Ændringer i forskriften for skift af regningsform

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 18 ændres således:

Metode nr. 7 (kapitel 10, § 18): Skift af afregningsform

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag

§ 18, Stk. 3. Netvirksomheden skal anmelde

skift af afregningsform til DataHub inden for

følgende tidsfrister:

3. Anmeldelse af skift af afregnings-

form kan tidligst ske 150 kalender-

dage før skæringsdatoen.

Stk. 4. Såfremt netvirksomheden skal regi-

strere eller ændre nettoafregning på et må-

lepunkt, og dette samtidig kræver skift af af-

§ 18, Stk. 2. Netvirksomheden skal anmelde

skift af afregningsform til DataHub inden for

følgende tidsfrister:

3. Anmeldelse af skift af afregnings-

form kan tidligst ske 60 kalender-

dage før skæringsdatoen.

Stk. 4. - Slettet
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regningsform, kan netvirksomheden an-

melde skift af afregningsform fra skabelonaf-

regning til flex- eller timeafregning indtil se-

nest 1 arbejdsdag efter, at skiftet er gen-

nemført hos netvirksomheden.

Formålet med denne ændring er at harmonisere tidsfristerne med øvrige processer og ind-

skærpe, at ændringer, der kræves udover tidsfrister, som følge af nettoafregning, skal ske i

samarbejde med Energinet DataHub. Ændringer i skift af afregningsform som følge af ophør af

skabelonafregning er beskrevet i afsnit 4.4.

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag. Netvirksomhederne

skal allerede i dag henvende sig til Energinet DataHub, hvis man har behov for at gå udover de

aktuelle tidsfrister.

Metoden i stk. 3, nr. 3 er valgt for at harmonisere tidsfristen for fremtidig indmeldelse til Data-

Hub med blandt andet flytninger og leveranceophør. Reelt er det sjældent, at der anvendes

tidsfrister langt ud i fremtiden og når der kun er flex- og timeafregning tilbage, har det for mar-

kedsopgørelserne reelt ingen betydning, hvornår et skift af afregningsform meldes.

Metoden i stk. 4 er slettet efter modtaget høringssvar, som påpegede, atreglen ikke er aktuel

efter den 1. januar 2021.

4.8 Ændringer i forskriften for tekniske afbrydelser

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 19 ændres således:

Metode nr. 8 (kapitel 12, §§ 20 og22): Tekniske afbrydelser

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag

§ 19, Stk. 3. Netvirksomheden skal anmelde

afbrydelse af et målepunkt til DataHub med

skæringsdato til den dato, hvorpå den fysi-

ske afbrydelse sker, jf. dog stk. 4. Anmel-

delse til DataHub skal ske uden ugrundet op-

hold og senest 1 arbejdsdag efter skærings-

dato.

Stk. 4. En netvirksomheds fysiske afbrydelse

af et målepunkt skal i følgende tilfælde an-

meldes til DataHub:

1. Elleverandøren anmoder på bag-

grund af henvendelse fra kunden

netvirksomheden om en afbrydelse

§ 20, Stk. 3. Slettet

Stk. 4. er blevet ny Stk. 3.

Stk. 3. En netvirksomheds fysiske afbrydelse

af et målepunkt skal i følgende tilfælde an-

meldes til DataHub:

1. Elleverandøren anmoder på bag-

grund af henvendelse fra kunden

netvirksomheden om en afbrydelse
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med en forventet varighed, som

overstiger et fuldt kalenderdøgn.

2. Kunden på målepunktet henvender

sig direkte til netvirksomheden

med ønske om afbrydelse af måle-

punktet med en forventet varighed,

som overstiger et fuldt kalender-

døgn.

3. Tekniske afbrydelse med en forven-

tet varighed som overstiger et fuldt

kalenderdøgn

§ 21, stk. 2. Netvirksomheden skal anmelde

genåbning af et målepunkt til DataHub med

skæringsdato til den dato, hvorpå den fysi-

ske genåbning sker.

med en forventet varighed, som

overstiger et fuldt kalenderdøgn.

2. Kunden på målepunktet henvender

sig direkte til netvirksomheden

med ønske om afbrydelse af måle-

punktet med en forventet varighed,

som overstiger et fuldt kalender-

døgn.

Ny Stk. 4. er indført

Stk. 4. Anmeldelse til DataHub, jf. stk. 3, skal

ske uden ugrundet ophold og senest 1 ar-

bejdsdag efter skæringsdato.

Renummereret til § 22.

Formålet med denne ændring er at tilpasse reglerne til nutidig praksis, uden at det medfører

ændret praksis i markedet. Reelt bruges informationen fra nuværende § 19 ikke, som den er

tiltænkt og oplysningen om fx strømudfald findes mere korrekt via Dansk Energis løsning for

markedet. Elleverandørerne bruger derfor sjældent oplysningen i DataHub til andet end at se

den varige status.

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag.

Metoden er valgt for at sikre, at netvirksomheder kun skal sende status om tilslutningen, hvis

enten kunden eller elleverandøren har bedt om afbrydelsen og kun hvis den dækker over en

længere periode end et fuldt døgn. Korte afbrydelser og utilsigtede strømafbrydelser ønsker

DataHub ikke information om, men det skal heller ikke være forbudt for netvirksomheden, hvis

denne har et IT-system, som sender disse informationer, så snart de bliver kendte.

Renummeringen af § 21, stk. 2, til § 22 er sket, da den gamle opdeling kunne opfattes som om

netvirksomheden kun måtte genåbne et målepunkt, hvis målepunktet var lukket på baggrund

af en elleverandørs henvendelse. Netvirksomheden må altid genåbne et målepunkt, så længe

der er en elleverandør på målepunktet.
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4.9 Ændringer i forskriften for Nedlæggelse af målepunkt

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 22, stk. 1 ændres således:

Metode nr. 9 (kapitel 14, § 24): Nedlæggelse af målepunkt

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag

§ 22. Netvirksomheden kan af egen drift el-

ler efter anmodning fra en kunde eller en el-

leverandør nedlægge et målepunkt. Nedlæg-

gelse af målepunkt anmeldes af netvirksom-

heden til DataHub tidligst 30 kalenderdage

før og senest 1 arbejdsdag efter skæringsda-

toen.

§ 24. Netvirksomheden kan af egen drift el-

ler efter anmodning fra en kunde eller en el-

leverandør nedlægge et målepunkt. Nedlæg-

gelse af målepunkt anmeldes af netvirksom-

heden til DataHub tidligst 60 kalenderdage

før og senest 1 arbejdsdag efter skæringsda-

toen.

Formålet med denne ændring er alene at harmonisere den fremtidige tidsfrist med de øvrige

60 dages tidsfrister.

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag, da der i praksis ikke

meldes nedlæggelser af målepunkter så langt ude i fremtiden.

Metoden er valgt for at sikre, at det samlede regelsæt opfattes som simplere.

4.10 Ændringer i forskriften for skift af elmåler

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 18, stk. 6 ændres således:

Metode nr. 10 (kapitel 11, § 19): Målerskift

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag

§ 18. Stk. 6. Sker der udskiftning af elmåle-

ren i forbindelse med ændring af afregnings-

form eller i øvrigt, skal netvirksomheden op-

datere stamddata for målepunktet i Data-

Hub. Netvirksomheden skal i forbindelse

hermed indsende tællerstand og det eventu-

elt opgjorte forbrug for den nedtagne måler

samt tællerstand for den nye måler til Data-

Hub.

§ 19. Sker der opsætning af elmåler skal

netvirksomheden opdatere stamddata for

målepunktet i DataHub. Netvirksomheden

skal i forbindelse hermed indsende tæller-

stand for den nye måler til DataHub.

Stk. 2. Sker der nedtagning af elmåler skal

netvirksomheden opdatere stamddata for

målepunktet i DataHub. Netvirksomheden

skal i forbindelse hermed indsende tæller-

stand for den nedtagne måler til DataHub.

Formålet med denne ændring er at præcisere forholdene omkring målerhåndtering med hen-

syn til håndtering af tællerstanden. Alle efterfølgende kapitler og paragraffer er re-nummeret

med +1, som konsekvens af denne ændring.
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Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag, da regelpræciseringen

følger nuværende praksis. Den tekstuelle ændring består I at udskille § 18 stk. 6 i selvstændig §

19 og for yderligere at præcisere § 19 er denne delt i stk. 1, som vedrører opsætning af måler

og stk. 2 for nedtagning af måler. I kombination dækker stk. 1 og stk. 2 en udskiftning af måler.

Metoden er valgt for at sikre, at alle forhold omkring måleren er håndteret eksplicit. Metoden

er udskilt i ny paragraf, da målerhåndtering ikke kun sker i forbindelse med skift af afregnings-

form.

Hvis nærværende anmeldelse giver anledning til spørgsmål, kan Energinet kontaktes på myn-

dighed@energinet.dk.

Med venlig hilsen

Sisse Guldager Larsen
myndighed@energinet.dk
EnerginetMyndighedsenheden
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