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1. Indledning  

Energinet sendte den 30. april 2020 en revideret udgave af Forskrift H1 - ’Skift af elleverandør’ 

i høring. Forskriften forventes metodeanmeldt til Forsyningstilsynet den 22. juni 2020 og træ-

der i kraft efter godkendelse af Forsyningstilsynet.  

  

1.1 Baggrund for høringen  

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.  

 

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.   

 

1.2 Høring  

Den offentlige høring blev gennemført i perioden 30. april-29. maj 2020, hvor udkast til for-

skriften 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: Energi Ikast A/S, Bornholms Energi & 

Forsyning, Norlys Energi, SEF Energi A/S, NRGi Elsalg A/S, Radius Elnet A/S, Energistyrelsen, 

Dansk Energi, Ørsted og Energi Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt, at 

de ikke har kommentarer til høringen.  

 

2. Høringskommentarer til forskrift H1 

Herunder fremgår de indkomne høringskommentarer til forskrift H1.  

 

Generelle kommentarer om ændringerne.  

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

SEF 

https://energinet.dk/El/Horinger/Afsluttede-horinger/Hoering-af-udkast-til-aendring-af-forskrifter-C1---C2---C3---D1---F1---H1---H3-og-I
http://www.energinet.dk/
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Overordnet synes vi, at det er godt med mere ensartede tidsfrister på de forskellige proces-

ser, det gør dagligdagen meget nemmere og overskueligt. 

 

Radius Elnet A/S 

De største ændringer i forskriften ser ud til at vedrøre flytte- og leverandørskiftefristerne, 

hvor det fra årsskiftet bliver muligt at skifte leverandør med dags varsel, hvor der i dag er 10 

dages frist, samt hvor tidsfristen for tilflytning med tilbagevirkende kraft for mindre kunder 

ændres fra 15 arbejdsdage tilbagevirkende kraft, til fremover 5 arbejdsdage tilbagevirkende 

kraft – ligesom for timeafregnede kunder.  Ændringerne ser ikke ud til at påvirke Radius. 

 

Dansk Energi 

Dansk Energi takker for muligheden for at give kommentarer til ændringsforslagene i for-

skrift H1. Vi er generelt enige i den linje der er lagt i ændringsforslagene med at få forskrif-

ten gjort mere tidssvarende. Dansk Energi har følgende kommentarer: (kommentarerne er 

opdelt i emner/metoder nedenunder) 

 

Energinets svar 

Energinet takker for de generelt positive tilbagemeldinger. 

 

Generelle kommentarer vedrørende tvivl om fortolkning af nye regler kontra gamle regler. 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

SEF 

Vi undrer os over sætningen: 

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.  

 

Hvordan skal det tolkes? Vil det sige at man selv kan vælge, om det er nye eller gamle regler 

man kører efter? Giver umiddelbart ikke nogen mening og virker uhensigtsmæssigt. 

 

Energi Danmark 

I mailen med høringssvar skriver I følgende:  

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.  

 

Hvordan kommer dette til at foregå i praksis? Ved forskellige markedsbeskeder? Og især ved 

fejlagtig flytning, hvis det er mellem 2 aktører, hvoraf kun den ene har valgt at gøre brug af 

de nye regler?  

 

Lige det med, at man selv kan vælge, synes vi er lidt uklart, hvordan det kommer til at fun-

gere – om end det bare kan være vi skal have det lidt bedre forklaret 

 

Energinets svar 

Reglerne gælder altid for alle, men da der i mange tilfælde i disse ændringer er tale om udvi-

dede muligheder, som fx at lave leverandørskift til næste dag frem for kun til om ti dage frem 

i tid, eller muligheden for kortere annulleringsfrister, er det op til elleverandøren selv, om 
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man ønsker at udnytte muligheden eller om man ønsker at fastholde nuværende egen prak-

sis, såfremt reglerne tillader det.  

 

I tilfældet med den forkortede tilflytningsfrist er det en indskrænkning i forhold til mulighe-

derne i dag og det betyder, at her skal elleverandøren tilpasse fremtidig praksis.   

 

Generelle kommentarer  

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

Norlys 

§15 stk. 5: her står der både arbejdsdage og dage. Er det ikke meningen at begge dele skal 

være arbejdsdage? I hvert fald må det gerne præciseres om der er tale om arbejdsdage eller 

kalenderdage.  

 

Energinets svar 

Det er korrekt set og Energinet retter teksten, så der ikke er tvivl.  

 

Generelle kommentarer for leverandørskift med kort varsel 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

SEF 

Leverandørskift og Leverandørskift med forkortet varsel side 2. 

Vi tænker, at Leverandørskift med forkortet varsel kan udgå, når der kan laves leverandør-

skift til arbejdsdagen før eller flytning til skæringsdato? 

 

Ørsted 

Hvis tidsfristen for leverandørskifte ændres, synes reglerne om leverandørskift med forkor-

tet varsel uden betydning. I tilfælde af ophør kan en kunde reelt vælge at gennemføre leve-

randørskifte på hver af de mellemlæggende dage inden ophøret – med den betydning, at 

ophøret annulleres. Det giver ikke mening, at datoen for leverandørskifte i dette forhold 

fastsættes af Datahub med undtagelse af stk. 4 litra 2 (leverandørskifte anmeldt efter den 

ønskede skæringsdato for leveranceophør). Eneste årsag til, at dette teknisk ikke ændres er 

målet at begrænse mængden af IT-ændringer, hvilket igen taler for at afvente ændringen til 

de konkrete rammer for kravet kendes i lovgivningen. 

 

Energinets svar 

Det er korrekt, at leverandørskift med forkortet varsel i princippet kunne udelades. Der er 

dog stadig nogle forskelle i processen og en annullering af processen ville kræve IT-

ændringer for både Energinet og aktørerne i markedet, hvilket ikke var ønsket for nuvæ-

rende. Med de nuværende regelændringer er der dog ikke noget i vejen for, at markedet og 

DataHub vurderer, om det vil give mening at lave en teknisk sammensmeltning af de to pro-

cesser engang i fremtiden.   

 

Generelle kommentarer vedrørende BRS-039 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

Radius Elnet A/S 

Øvrige forhold  
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Afslutningsvis vil vi spørge til et forhold vedr. afbrydelser ved brug af BRS-039, hvor vi ind 

imellem har udfordringer, når kunderne skifter elleverandør, og den tidligere elleverandør 

har bestilt en afbrydelse. Vi oplever, at den nuværende leverandør ikke altid annullerer af-

brydelsen, hvorved kunden afbrydes utilsigtet.  Har I overvejet, om afbrydelser rekvireret 

gennem BRS-039 automatisk annulleres, hvis der på skæringsdatoen eller før denne er en 

tilflytning eller leverandørskift? 

 

Energinets svar 

Vi vil dele denne information med Energinet DataHub, så emnet kan blive håndteret på bedre 

vis i fremtiden. Umiddelbart vurderes der ikke behov for ændrede regler for at kunne gen-

nemføre sådan en ændring i DataHub. 

 

Generelle kommentarer vedrørende varslingsfrister 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

Ørsted 

Datoen afhænger af metodegodkendelsen. Særligt ift. fristændringerne for flytning samt 

håndtering af leverandørskifte herunder fortrydelse er der dog brug for afklaring i god tid 

før ikrafttræden, så nødvendige ændringer kan implementeres og kommunikeres til kun-

derne! Med den nuværende sagsbehandlingstid for godkendelser bør det overvejes om da-

toen for ikrafttræden er realistisk i forhold til aktørernes tilpasningsbehov. 

 

Dansk Energi 

Vigtigt med godkendelse af Forsyningstilsynet i god tid 

Ændringerne til H1 er planlagt at træde i kraft den 1. januar 2021. I den forbindelse skal det 

understreges, at elhandlere kan have behov for at informere og varsle kunder om vilkårsæn-

dringer i det omfang nogle af ændringerne er til ugunst for kunden. Da der inden ikrafttræ-

delsen også skal indtænkes en sagsbehandlingsperiode hos Forsyningstilsynet, vil Dansk 

Energi anbefale, at der tages højde for dette, så ikrafttrædelsen ikke bliver en hindring for 

handlernes behov for – enten af kundeservicehensyn eller af lovmæssige grunde - at varsle 

kunderne om ændringer. 

 

Energinets svar 

Energinet vil gøre Forsyningstilsynet opmærksom på dette punkt. Såfremt det viser sig, at der 

bliver udfordringer angående varslingen mellem aktører og kunder, vil Energinet overveje 

alene at skubbe idriftsætningen af tidsfristen for tilflytninger om end det kan have økonomi-

ske konsekvenser i forbindelse med overgangen for fælles nordisk balanceafregning.  

 

Metode 1 Betingelserne for leverandørskift 

Forskrift H1, § 4, stk. 1-6 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

Ørsted 

Ørsted støtter tanken bag at udvide kravet for leverandørskifte fra skriftlig/elektronisk aftale 

til en bredere vifte af dokumentérbare aftaler og kundeaccepter. Det fremstår dog stadig 

uklart, hvad der kan forstås herved? Vi opfatter, at fx en elektronisk fremsendt aftale i ud-

gangspunkt må være tilstrækkelig, og kun i tilfældet af særlige tvister kan der blive tale om 

krav til dybere dokumentation af kundens aftaleindgåelse. Hvis konsekvensen af ændringen 
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er en de facto genindførelse af krav til (efterfølgende) aktiv accept af en indgået aftale/leve-

randørskifte, er ændringen ikke acceptabel, da den vil komplicere aftaleindgåelsen væsent-

ligt og reducere markedsmobiliteten – ikke mindst i en digital verden. 

 

Energinets svar 

Der er ikke tale om et krav om efterfølgende aktiv accept, men blot krav om, at kunden i 

salgsforløbet har accepteret at foretage et leverandørskift og elleverandøren kan dokumen-

tere denne accept. Det kan være accept via nyhedsmail, apps, telefonsalg eller andet. Blot 

kundens accept på en eller anden måde kan dokumenteres fra elleverandørs side.   

 

Energinet fastholder dermed metoden i sin udformning i metodeanmeldelsen til Forsynings-

tilsynet. 

 

Metode 2 Tidsfrist for leverandørskift 

Forskrift H1, § 5, stk. 1-2 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

Energistyrelsen 

Ændringsforslaget i pkt. 3.2 i høringsbrevet vedrørende § 5, stk. 1-2, bevirker, at elleverand-

øren skal anmelde leverandørskift til DataHub efter aftalens indgåelse og senest arbejdsda-

gen før skæringsdatoen og tidligst 3 år før skæringsdatoen for leverandørskiftet. Endvidere 

kan et leverandørskift annulleres af elleverandøren indtil arbejdsdagen før skæringsdatoen.  

  

Energinet begrunder bl.a. ændringen med et fremtidigt krav fra EU-reguleringen om 24-ti-

mers leverandørskift.  

  

Elmarkedsdirektivets art. 12, stk. 1, 2. pkt., angiver, at senest i 2026 må den tekniske proces 

vedrørende skift af leverandør ikke må tage mere end 24 timer, og at dette skal være muligt 

på enhver hverdag.  

  

Energistyrelsen noterer, at dette krav, med Energinets foreslåede ændring af § 5, stk. 1-2, vil 

være opfyldt, når bestemmelsen træder i kraft, forventeligt 1. januar 2021. 

 

Norlys 

§5: Her er fristen for leverandørskifte forkortet fra 10 år til 3 år frem i tiden. Her er vores er-

hvervsforretning lidt ærgerlig over at fristen er kortet så meget ned.   

 

Ørsted 

Med en ændring til tidsfristen for leverandørskifte ønsker Energinet at være på forkant med 

EU-direktivets regler. Dette forstås, men Ørsted kan være bekymret for, at der med den fo-

reslåede løsning gøres regning uden vært. Således er der endnu ikke kendskab til danske 

lovgiveres udlægning af direktivets krav og det kan derfor synes en postgang tidligt at fore-

tage denne ændring. Ikke mindst fordi konsekvenserne ift. kunders fortrydelsesret og prak-

tisk håndtering heraf endnu mangler belysning. Der kan således være løsningsmæssige kon-

sekvenser, der ikke kendes endnu, hvis en kunde fortryder et leverandørskifte op til 14 dage 

efter skæringsdatoen.  

  

Det angives, at ændringen er et ønske fra markedet, hvilket er korrekt, men der har også 

været stillet spørgsmål ved, hvor højt dette prioriteres blandt aktørerne. Således opfordrer 

vi til at overveje at afvente denne ændring til en nærmere vurdering af implementeringen af 
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EU-direktivet i dansk lov før det konkluderes, at der ikke er udviklingsmæssige krav til alle 

aktører. 

 

Dansk Energi 

Positivt med hurtigere leverandørskift  

Det ønske som fra Dansk Energis side er blevet rejst tilbage i 2018 om at leverandørskift bør 

kunne gennemføres hurtigere er blevet efterkommet i høringsudkastet. Leverandørskift 

med én arbejdsdags varsel er en rigtig positiv ændring. 

 

Energinets svar 

Energinet bemærker, at ændringen jf. Energistyrelsens høringssvar er i overensstemmelse 

med EU's elmarkedsdirektiv med henblik på 24-timers leverandørskift og ser derfor ikke be-

hov for at afvente yderligere lovimplementering.  

 

Vedrørende forkortelsen af de ti års tidsfrist til tre år ud i fremtiden gør Energinet opmærk-

som på, at det alene er indmeldelsestidsfristen til DataHub, der er tale om. Det er således 

stadig tilladt for elleverandører at indgå aftaler med opstart langt ud i fremtiden. De skal 

blot opbevares hos elleverandøren, indtil tre års tidsfristen kan opfyldes. Energinet bemærker 

også, at der er meget få (færre end 5), der benytter muligheden for indmeldelse udover tre 

år og ligeledes er det meget få aftaler, som ligger til opstart om mere end tre år. De aftaler, 

som allerede nu ligger til opstart mere end tre år ude i fremtiden, forbliver i DataHub. Det bli-

ver alene nye aftaler, som får denne begrænsning på tre år.  

 

Energinet bemærker, at andre brancher har fundet løsninger for håndtering af fortrydelses-

retten og hurtige leverandørskift. Energinet bemærker også, at regulering af fortrydelsesret-

ten ikke ligger indenfor Energinets kompetence.  

 

Energinet fastholder dermed metoden i sin udformning i metodeanmeldelsen til Forsynings-

tilsynet. 

 

Metode 3 Fejlagtige leverandørskift og fejlagtige flytninger 

Forskrift H1, § 10, stk. 1 og § 15, stk. 4 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

Ørsted 

Det fremstår uklart, hvad formuleringen ”hvis muligt” kan dække over? Der ønskes en defi-

nition heraf, så der kan sikres en ensartet håndtering af fejlagtige leverandørskifte og det 

ikke er muligt at ”finde på undskyldninger” for at genoptage leverancer. Alternativt skal æn-

dringen undlades, da kunden altid har krav på genindtrædelse – bortset fra ved konkurser. 

 

Dansk Energi 

Uklar tekst om kundens tilbagevenden ved fejl  

I kapitel 4 og 8 behandles henholdsvis fejlagtigt leverandørskift og fejlagtig flytning. I begge 

situationer er reglen, at kunder som udsættes for dette, har et krav på at genindtræde på 

uændrede vilkår hos den elleverandør kunden havde inden fejlen.   

  

I både § 10 stk. 1 og § 15, stk. 4 indsættes i høringsversionen følgende sproglige tilføjelse 

”hvis muligt for elleverandøren”. Både § 10 stk. 1 og § 15, stk. 4 indeholder dog allerede 

begge i 2. punktum en formuleret undtagelsesbestemmelse: ”Dette gælder dog ikke, hvis 

den hidtidige elleverandør”.   
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De indsatte tilføjelser ”hvis muligt for elleverandøren” bør derfor fjernes fra første afsnit i 

hhv. §10 stk. 1 og i § 15, stk. 4. Desuden bør det overvejes, om det giver en unødig juridisk 

uklarhed at beskrive undtagelser fra hovedreglen om at kunden kan genindtræde på uæn-

drede vilkår.  

  

Sagen er at kunden har ret til at genindtræde på uændrede vilkår. Flere forhold kan gøre sig 

gældende og evt. kan de alle ikke nævnes på forhånd. Det overordnede udgangspunkt må 

derfor være, at kunden hverken skal have værre eller bedre vilkår end de, han havde på det 

tidspunkt hvor det/den fejlagtige leverandørskifte/flytning skete; Hvis fx den initiale elleve-

randør inden tidspunktet for det fejlagtige leverandørskifte, i sin restanceprocedure er ”nået 

til” at meddele leveranceophør i datahubben, så er ”de uændrede vilkår” at dette ophør så 

må færdigbehandles når fejlskiftet ophæves. Kunden er således hverken blevet stillet værre 

eller bedre end at han kommer tilbage til den ”status” han havde på tidspunktet for leveran-

dørskiftet (som så viser sig at være fejlagtigt). Hvis den initiale elleverandør er gået konkurs, 

så er ”de uændrede vilkår” at kunden kommer tilbage til en elleverandør, hvis kunder forde-

les på andre elleverandører efter lovfastsatte regler for dette.  

  

Hvis man således begynder at beskrive nogle situationer, der umiddelbart afviger fra hoved-

reglen om, at kunden har krav på at komme tilbage på uændrede vilkår, skaber man uklare 

rammer for de situationer, hvor dette ikke er beskrevet i forskriften. Det er derfor Dansk 

Energis klare anbefaling, at der i bestemmelsen undlades en beskrivelse af undtagelsesmu-

ligheder - og at man som minimum undlader den foreslåede tilføjelse.  

  

Det skal desuden bemærkes, at det er Dansk Energis opfattelse, at en elleverandør ikke - i 

forbindelse med at der er sket et fejlagtigt leverandørskift - kan sige, at produktet kunden 

havde nu ikke længere eksisterer. Det kunne i høringsudgaven af H1 lyde som om elleveran-

dører skulle kunne dette. Det må være sådan – uanset, at produktet ikke længere markeds-

føres - at kunden kan komme tilbage på uændrede vilkår, idet kunden skal stilles som om 

det fejlagtige leverandørskiftet ikke var sket. Desuden vil der typisk også være andre kunder 

på produkter, der ikke længere findes på ”hylden”.   

  

Samlet set opfordres Energinet til ikke at indføje ændringen i høringsudgaven, men i stedet 

for mere grundlæggende at behandle afsnittet således at det kommer til at afspejle den rea-

litet at fejlskift og fejlflytninger blot skal ses som ”pauser”, hvor forbrugeren efterfølgende 

stilles som om det fejlagtige leverandørskifte (som kunden kan være helt uden skyld i) aldrig 

var sket.  

 

Energinets svar 

Energinet har været i kontakt med begge parter, der har afgivet høringssvar og gennemgået 

hvad formålet med ændringen er og hvorfor denne ændring anses som værende nødvendig. 

Det bedste eksempel herpå er, at der kan gå op til et halvt år imellem den fejlagtige handling 

og opdagelsen af denne. I denne periode kan den elleverandør, der fejlagtigt har mistet kun-

den, have lavet forretningsmæssige ændringer, der betyder, at de oprindelige vilkår og pro-

dukter, som kunden havde, ikke længere eksisterer.  

 

I samarbejde med de høringsafgivende parter er formuleringen i Forskrift H1, § 10 stk. 1 og § 

15 stk. 4 således udarbejdet på ny og endt som:  
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Kunden har krav på at blive ført tilbage til sin hidtidige elleverandør, som om det fejlagtige 

leverandørskifte/flytning ikke havde fundet sted, uanset elleverandøren har modtaget stop af 

leverance fra DataHub, hvis forudsætningerne jf. § 8, stk. 2, er opfyldt. Dette gælder dog ikke, 

hvis den hidtidige elleverandør er gået konkurs. 

 

Med ovenstående formulering fastholdes kravet om, at kunden skal føres tilbage til den hidti-

dige elleverandør, men kunden kan ikke kræve, at elleverandøren skal levere et produkt, der 

ikke findes mere eller på vilkår, som ikke findes mere. Det er ikke indenfor Energinets kompe-

tence at regulere aftaleforholdet mellem elleverandøren og elkunden, hvorfor en ændring er 

nødvendig til alene at regulere forholdet for elleverandøren samt, at kunden er beskyttet af 

elforsyningslovens § 6b med henblik på adgang til elleverandørens produkter og vilkår.  

 

Energinet takker for høringsparternes input og samarbejde på dette punkt. Den ændrede for-

mulering giver ikke anledning til en ny høringsrunde fra Energinet, da hensigten og formålet 

med ændringen forbliver den samme. Dermed anmeldes den tilrettede formulering som en del 

af metodeanmeldelsen til Forsyningstilsynet.  

 

Metode 4 Skabelonafregning 

Forskrift H1, § 11, stk. 1-2, § 13, stk. 7, § 14, stk. 5, § 17, stk. 6, § 18, stk. 1-3 og 5-6, § 22, stk. 

5 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

Danske Energi 

Fint at skabelonafregning udfases  

H1’s bestemmelser om skabelonafregning slettes hvilket er helt i tråd med indfasningen af 

flexafregning. 

 

Energinets svar 

Energinet takker for bemærkningen.  

 

Energinet fastholder dermed metoden i sin udformning i metodeanmeldelsen til Forsynings-

tilsynet. 

 

Metode 5 Tilflytninger 

Forskrift H1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 3 og 7-8  

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

Energi Ikast A/S 

Det foreslås i § 13, Stk. 6. og Stk. 7. at tilflytning for hhv timeafregnet eller flexafregnet må-

lepunkt skal anmeldes senest 5 arbejdsdage efter skæringsdato. 

Det er en meget kort frist, som vil være til stor gene for forbrugerne. 

 

Den korte frist vil medføre, at mange flytninger bliver anmeldt efter fristen på fem dage.  

Elleverandørerne vil derfor være nødt til anmelde/effektuere flytningen på et senere tids-

punkt end tidspunktet for den faktiske flytning.  

 

Det vil være en gene for forbrugerne, som skal foretage en økonomisk udligning mellem til-

flytter/fraflytter. 
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Vi vil få mange negative reaktioner fra forbrugere, der ikke har fået anmeldt flytning inden-

for fristen. 

Og det vil betyde, at vores data ikke afspejler virkeligheden. 

 

Energi Ikast henstiller derfor til, at den nuværende frist for anmeldelse af tilflytning for både 

timeafregnede og for flexafregnede fastholdes. 

 

Bornholms Energi og Forsyning 

Bornholms Energi kan ikke tilslutte sig forslaget om at ændre tidsfristen for tilflytning med 

tilbagevirkende kraft fra 15 til 5 arbejdsdage, det er ikke muligt for Bornholms Energi at gen-

nemføre alle tilflytninger til den 1. i en måned eksempelvis på 5 kun arbejdsdage, hvis tilflyt-

ningerne til denne dato overhovedet er meldt ind til os endnu på det tidspunkt. Det forud-

ses at mange kunder i den forbindelse vil komme i klemme, og det lægger et helt unødven-

digt pres på vores medarbejdere. Vi havde imødeset en længere frist for behandling af til-

flytning fx 20 arbejdsdage. 5 arbejdsdage er ikke acceptabelt. 

 

SEF 

Flytning side 6 – det foreslås at fristen ændres fra 15 hverdage til 5 hverdage bagud på Flex 

afregnede set fra en kundeservices side af er det kort frist. Ofte er el noget af de sidste vo-

res kunder tænker på at få flyttet. 

Det er ikke ualmindeligt at de har været flyttet i 14 dage inden de husker at melde flytning. 

Tænker at 10 hverdage ville være bedre, hvis der skal reduceres i antallet af dage. 

Vi har jo hidtil været vant til at der var forskel på fristen på timeafregnet og skabelon afreg-

net, så tænker sagtens det kan administreres fremadrettet også. 

 

I forhold til at fristen på Flex afregnede flytninger ændres til 5 hverdage bagud, er der et øn-

ske at kommende regler er godkendte med så god varsel, at vores kunder kan varsles om-

kring denne ændring i god tid. 

 

NRGi Elsalg A/S   

Ændringen af tidsfristen for tilflytninger på flexafregnede målepunkter medfører en konse-

kvens for elselskabets håndtering af sekundære tilflytninger. Med ændringen i tidsfristen fra 

15 til 5 dage, får vi som elselskab generelt vanskeligere ved at tilflytte ejer på målepunktet 

inden for fristen på de 5 dage. Dette gør sig særligt gældende i de tilfælde, hvor oplysninger 

om ejer ikke er at finde i offentlige registre.   

  

Det kan eksempelvis være vanskeligt at finde oplysninger om ejer af andelsboliger og koloni-

haver. I disse tilfælde vil vi som elleverandør normaltvist gøre en (tidskrævende) indsats for 

at finde ejer af boligen, så den rette ejer tilmeldes i en sekundær tilflytning. Vi vil dog ikke 

kunne nå i mål med denne proces, hvis fristen ændres til 5 dage.   

  

  

Selvom vi optimerer vores interne processer for håndtering af sekundære tilflytninger, vur-

derer vi som elselskab at vi med de foreslåede ændringer i tidsfristen for tilflytninger gene-

relt, risikerer ikke at kunne overholde fristen - og derfor står med en regning for den mel-

lemværende periode.  

  

Vi anmoder derfor om, at Energinet tager denne udfordring i betragtning ved den endelige 

fastlæggelse af ændringerne af Forskrift H1.   
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Alternativt er vi interesserede i at vide, om det er tanken at vi i højere grad skal benytte os 

af Elforsyningsloven §6 c, stk. 8. Selvom vi kan være nødsagede til det, ønsker vi dog ikke at 

afbryde forsyningen i de tilfælde, hvor ejer ikke står i offentlige registre. 

 

Ørsted 

§12: Hvorfor begrænses kravet om en dokumentérbar aftale til almindelige flytninger? Kra-

vet om fremsendelse af en aftale – om end med mulighed for stiltiende accept – gælder jf. 

Elforsyningsloven også for sekundære tilflytninger. Dette understreger udfordringen i den 

manglende definering af begrebet dokumentérbar, jf. §4. 

 

§13: Stk. 7 – ændring af tidsfristen fra -15 til -5 arbejdsdage er forståelig som en konsekvens 

af indførelsen af Nordic Balancing Model (NBM). Der henvises dog til argumenter i høringen 

herom (fra efteråret 2019) ift. rimeligheden i, at NBM skal have dikterende konsekvens for 

detailmarkedets kerneprocesser? Således er NBM ej heller endnu godkendt og planerne for 

indførelse synes vage.  

  

Det sagt kan Ørsted dog godt leve med ændringen og ser den som meningsfuld i regi af op-

gaver en borger skal sikre ved en flytning af bopæl. Det er dog ikke uden kundemæssige im-

plikationer at ændre denne tidsfrist og Ørsteds egne analyser viser ikke helt samme billede 

af den tidsmæssige fordeling af flytninger som Energinets. Hermed er der en kommunikativ 

opgave i at få kunderne til at leve op til de nye rammer. Ligeledes kan der være leverandø-

rer som skal ændre leveringsbetingelser, hvilket vil kræve varsling med op til 3 måneder for 

ikrafttræden. Derfor er det vigtigt hurtigst muligt at få entydig klarhed på om denne æn-

dring kan metodegodkendes, så proces herunder tilpasning af betingelser m.v. kan iværk-

sættes. Dette kan ikke nås med en måneds varsel, men kan heller ikke forsvares igangsat før 

godkendelsen hos Forsyningstilsynet! 

 

Dansk Energi 

Fint med kortere periode med bagudrettet tilflytning – forudsat de nye balanceregler  

De nye kommende balanceafregningsregler gør at data til balanceafregning skal fastlåses, 

refikseres, hurtigere end i dag. Dette betyder at tilflytninger 15 arbejdsdage bagud i tid vil 

kunne række ind over en tidligere balanceansvarlig uden at dette kan rettes. Derfor vil en 

ændring til kun at kunne foretage tilflytninger med 5 arbejdsdages bagudrettet virkning 

være fornuftig. De nye balanceafregningsregler som var i høring med Forsyningstilsynets hø-

ring af forskrifterne C1, C2, C3, D1, F1, H1, H3 og I i efteråret 2019 er Dansk Energi bekendt 

endnu ikke afgjort. Konsekvensen med ændret frist for tilflytning kan egentligt først afgøres 

efterfølgende. 

 

Energinets svar 

Vedrørende den forkortede tidsfrist for tilflytninger tilbage i tid skal det bemærkes, at selv 

med den kortere tid, vil der stadig være situationer, hvor 5 arbejdsdage udgør en længere 

periode end balancelukningens 13 kalenderdage. Selvom det er ganske få, vil udfordringen, 

der er belyst i tidligere høring (høring af 27. maj 2019), ikke være løst til fulde. De -5 arbejds-

dage er valgt med udgangspunkt i CPR-lovens bestemmelser og falder blot tilfældigt sam-

men med de øvrige tilflytningstidsfrister.  

 

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

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

ning 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 

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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sekundære flytninger kan Energinet se i DataHub, at det er muligt at have vilkår og proces-

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

 

Til NRGI Elsalg A/S, som spørger direkte på anvendelsen af Elforsyningslovens § 6c, stk. 8, er 

det ikke Energinets opgave at udtale sig om, hvordan elforsyningsloven skal fortolkes og an-

vendes af aktørerne i markedet. Det er alene Energistyrelsen, der kan give en vejledende for-

tolkning. 

 

Til Ørsted, som spørger til § 12 om hvorfor kravet om dokumentation for sekundære tilflyt-

ninger er fjernet, er begrundelsen netop som Ørsted selv angiver. Nemlig at det forhold til 

fulde er reguleret i elforsyningsloven og en eventuel regulering fra Energinets side derfor ikke 

vil have nogen virkning.  

 

Energinet forventer stadig at tiltræde fælles nordisk ubalanceafregning. Dermed fastholdes 

metoden i sin udformning i metodeanmeldelsen til Forsyningstilsynet. 

 

Metode 6 Fraflytning 

Forskrift H1, § 14, stk. 1-4 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

Ørsted 

Formuleringen kan give antydning af, at elleverandøren frit kan bestemme om en kunde kan 

blive fraflyttet et målepunkt. Dette synes ikke at være intentionen med ændringen, da det 

er kundens ret at fraflytte, og elleverandørens opgave at finde en ny kunde til målepunktet 

– enten ved almindelig eller sekundær tilflytning. Dette er fraflytter uvedkommende. 

Ændringen til tidsfristen er en naturlig konsekvens af de øvrige fristændringer om end fri-

sten for fraflytning ift. Elforsyningslovens regler for ejertilmelding indeholder allerede 

kendte problemstillinger, der dog ikke er et anliggende for Energinet at løse. 

 

Energinets svar 

Energinet anerkender, at formuleringen kan læses tvetydigt og har derfor tilpasset formule-

ringen på følgende vis: 

 

”Det er et krav for anmeldelse af fraflytning i DataHub, af en registreret kunde på et måle-

punkt, at elleverandøren er bekendt med kundens fraflytning.” 

 

Ændringen er nødvendig, da den tidligere formulering ikke gav mening. Den nye formulering 

er i overensstemmelse med den oprindelige intention og kundens forhold til elleverandøren 

er fortsat dækket af elforsyningslovens regler om leverancepligt.  

 

Den ændrede formulering giver ikke anledning til ny høringsrunde fra Energinet, da hensig-

ten og formålet med ændringen forbliver den samme. Dermed anmeldes den tilrettede for-

mulering som en del af metodeanmeldelsen til Forsyningstilsynet.  

 

Metode 7 Skift af afregningsform 

Forskrift H1, § 18, stk. 3-4 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

Radius Elnet A/S 
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Skift af afregningsform begrænses til skift mellem time- og flexafregning. Kunderne oplever 

begge afregningsformer som timeafregning, og stamdata skal blot ajourføres senest dagen 

efter, hvilket synes logisk.  Forskellen mellem de 2 typer af afregningsformer er således 

alene kvalitetsniveauet og processen, hvormed måledata hjemtages og kommunikeres.  I 

§18 stk. 4 nævnes imidlertid, at man kan ændre afregningsform som følge af skift af nettoaf-

regningsgruppe, og dette undrer os. Der er både øjebliks- og timenettoafregning samt års-

baseret nettoafregning, men vi har ikke forstået, at  en solcellekunde i gr. 2 skulle være 

timeafregnet – jævnfør regelsættet for kunder over 100.000 kWh/år – selv om PSO og afgif-

ter opgøres på timebasis.  Grænsen mellem skabelon/flexafregning og timeafregning er så-

ledes alene størrelsen af kundens forbrug, og i forskrift H2, §2, defineres den obligatoriske 

grænse til et forbrug på 100.000 kWh/år. Ligesom der i definitionerne for Flexafregning i D1 

og H1 defineres en grænse på 100.000 kWh/år. Vi anbefaler derfor, at §18 stk. 4 slettes.   

 

Dansk Energi 

Uklart hvornår ændret nettoafregningsgruppe kan kræve ændret afregningsform  

I høringsversionen af forskrift H1’s § 19 stk. 4 sammenkædes nettoafregningsgruppe og af-

regningsform, på den måde at et skift af nettoafregning kan kræve skift af afregningsform. I 

det øjeblik hvor skabelonafregning ikke længere findes og hvor dette fx kunne være tilfældet 

hvis man skiftede til eller fra nettoafregningsgrupper hvor skabelonafregning var tilstrække-

ligt, da er det svært at se et sådant krav. Muligvis er der blot tale om et levn i teksten fra tid-

ligere. 

 

Energinets svar 

Energinet takker for høringssvarene og anerkender til fulde høringssvarenes opmærksomhed 

omkring § 18, stk. 4, og sletter derfor denne i metodeanmeldelsen til Forsyningstilsynet.  

 

Den ændrede formulering giver ikke anledning til ny høringsrunde fra Energinet, da formule-

ring, selv med rettelserne, stadig, som Dansk Energi formulerede det, ”var et levn fra forti-

den”, som dermed alligevel skulle ryddes op, som en del af regelsimplificeringen og tilpasning 

til nutidig praksis.  

 

Energinet anmelder dermed de øvrige rettelser uden ændringer som en del af metodeanmel-

delsen til Forsyningstilsynet. 

 

Metode 8 Tekniske afbrydelser 

Forskrift H1, § 19, stk. 3-4 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

SEF 

Følgende er fjernet vedr. Teknisk afbrydelse side 10 

 

 Stk. 3. Netvirksomheden skal anmelde afbrydelse af et målepunkt til DataHub med skæ-

ringsdato til den dato, hvorpå den fysiske afbrydelse sker, jf. dog stk. 4. Anmeldelse til Data-

Hub skal ske uden ugrundet ophold og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato.   

 Stk. 4. En netvirksomheds fysiske afbrydelse af et målepunkt skal i følgende tilfælde an-

meldes til DataHub: 

1. Elleverandøren anmoder på baggrund af henvendelse fra kunden netvirksomheden 

om en afbrydelse med en forventet varighed, som overstiger et fuldt kalenderdøgn. 
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2. Kunden på målepunktet henvender sig direkte til netvirksomheden med ønske om 

afbrydelse af målepunktet med en forventet varighed, som overstiger et fuldt kalen-

derdøgn.  

3. Tekniske afbrydelser med en forventet varighed som overstiger et fuldt kalender-

døgn.  

 

Hvordan kan det være ? 

Synes ikke det fremgår, hvis det er afbrydelse på Netvirksomhedens foranledning ? 

 

Radius Elnet A/S 

§20 Vi noterer med glæde, at §20 stk. 3 slettes, da der er andre og bedre metoder til at in-

formere om disse hændelser. 

 

§21. Kunder kan rekvirere tekniske afbrydelser ved direkte kontakt til netvirksomheden, 

men dette sker meget sjældent. Som regel er det kundens egen installatør, som i forbin-

delse med ombygning eller reparation af kundens elanlæg foretager en fysisk afbrydelse af 

forsyningen. Disse afbrydelser kan både være kort- eller længerevarende.   Netselskaberne 

opdager typisk sådanne kunde-initierede afbrydelser efter nogle dage, når det konstateres 

at det ikke er muligt at hjemtage måledata fra den fjernaflæste måler. Og i regi af Dansk 

Energi har netvirksomhederne arbejdet for harmoniserede regler for kundeinitierede afbry-

delser, og hvor det tillades, at installationer afbrydes uden forhåndsaccept fra en netvirk-

somhed, hvis afbrydelsen er af nogle få dages varighed, mens installatøren skal have accept 

hos netvirksomheden ved længerevarende afbrydelser.   Disse kundeinitierede afbrydelser 

og gentilslutninger nævnes ikke i §20 eller  §21, selv om de udgør broderparten af afbrydel-

serne, og vi vil anbefale at forholdet indarbejdes i forskriften.  

  

Typisk er en netvirksomhed kun involveret i kundeinitierede afbrydelser af sikkerhedsmæs-

sige grunde, og i sådanne sager synes det langt fra hensigtsmæssigt, at det kun er kundens 

elleverandør, der kan anmode om genåbning. Hvis en kunde således kan rekvirere afbry-

delse ved direkte kontakt til en netvirksomhed, bør kunden også have mulighed for at rekvi-

rere genåbning ved direkte kontakt til netvirksomheden, og Radius foreslår, at dette indar-

bejdes i forskriften.  

 

Ørsted 

Ændringerne er en logisk konsekvens af den måde denne type afbrydelser i dag håndteres 

og der er fjernet en ligegyldig regel i forskriften. Datahub egner sig ikke til anmeldelse om 

kortvarige afbrydelser og bruges derfor heller ikke til dette i dag. 

 

Dansk Energi 

Fint at tekniske afbrydelser ikke skal anmeldes til datahubben  

I § 20 om afbrydelser fjernes i stk. 4 nummer 3 kravet om anmeldelse af tekniske afbrydel-

ser i datahubben. Dette er fint og henvisningen i høringsbrevet til at Dansk Energis løsning 

omkring strømudfald giver informationen ved tekniske afbrydelser er vi enige i.  

  

At der i § 20 stk. 4 også er et nummer 1 og 2 hvorefter kunder (selv eller via elhandler) kan 

anmode om afbrydelse er en anden sag. Sådanne situationer optræder nemlig meget sjæl-

dent og det kunne være fornuftigt med en grundlæggende behandling af afsnittet om afbry-

delser.  
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Energinets svar 

Energinets formål med ændringen er at reducere omfanget af nødvendige meddelelser til 

DataHub og dermed reducere netvirksomhedens administrative byrder til et minimum. Hen-

sigten er alene, at afbrydelsesbeskeden til DataHub skal fungere som en kvittering på bag-

grund af en elleverandørs eller kundes anmodning om afbrydelse. Når netvirksomheden selv 

foranstalter en afbrydelse er det ikke et krav, at den meldes til DataHub, men alene en mulig-

hed, som fastholdes i § 19, stk. 1.  

 

Energinet vil indarbejde de indkomne kommentarer og i øvrigt sikre igennem en opdateret 

vejledning til forskriften, at det fremgår tydeligt, hvornår der er pligt til at sende meddelelse 

til DataHub om tekniske afbrydelser og hvornår der ikke er pligt.  

 

Energinet anmelder dermed metoden med de indarbejdede kommentarer som en del af me-

todeanmeldelsen til Forsyningstilsynet. 

 

Metode 9 Nedlæggelse af målepunkt 

Forskrift H1, § 22, stk. 1 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

(ingen indkomne kommentarer) 

Energinets svar 

 

Energinet anmelder metoden i sin udformning i metodeanmeldelsen til Forsyningstilsynet. 

 

Metode 10 Målerskift, opsætning og nedtagning 

Forskrift H1, § 18, stk. 6 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

 

Radius Elnet A/S 

I §19 stk. 1 vil vi anbefale, at teksten ”netvirksomheden skal i forbindelse hermed……….til 

Datahub”, slettes, idet indholdet også fremgår af stk. 2 og stk. 3. 

 

Energinets svar 

Energinet er enig i kommentaren og anmelder dermed metoden med de indarbejdede kom-

mentarer som en del af metodeanmeldelsen til Forsyningstilsynet. 
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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 
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