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FORSYNINGSTILSYNET
Energinet
TonneKjærsvej65
DK-7000Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr.28980671
Dato:
2. april 2020

METODEAN
MELDELSE
- FORSKRI
FTH2
1. Indledning
Energinetskali henholdtil §§ 73 a og 76 i lovbekendtgørelse
nr. 119af 6. februar 2020om elforsyningmed senereændringer(herefter elforsyningsloven)og § 1 i bekendtgørelsenr. 1085
af 20. september2010 om netvirksomhedersog Energinetsmetoderfor fastsættelseaf tariffer
m.v. anmeldesinemetoder for fastsættelseaf priserog vilkår til Forsyningstilsynet.
Nærværendemetodeanmeldelseindeholderen anmeldelseaf metodeændringertil Forskrift
H2 –’Måling og skabelonafregning’.
Underforudsætningaf Forsyningstilsynets
forudgåendegodkendelsetræder de revideredeforskrifter i kraft den 1. januar2021.Forskriftener vedhæftetdennemetodeanmeldelse.
Metodeændringernehar været i høringfra den 11. oktober til den 8. november2019.Høringsnotatet vedhæftesligeledes.
Det er Energinetsvurdering,at de anmeldtemetoder kan indstillestil godkendelse,idet de opfylder elforsyningslovens
krav om, at vilkår skalværegennemsigtige,objektive,rimelige,ikkediskriminerendeog offentlig tilgængelige,som blandt andet anført i lovens§ 31, stk. 2.

2. Baggrundfor metodeanmeldelsen
I forbindelsemed overgangentil flexafregning,vil der efter den 1. januar2021 stadigvære
visseregler for skabelonafregning
og saldoafregning,som stadigvil væregældende,indtil den
sidsteog endeligesaldoafregninger gennemført.Det drejer sigom aktiviteter,der skalgennemføresefter den 1. januar2021,men som vedrørerafregningsperioderfør den 1. januar
2021.Forskriftener tilpassetsåledes,at der ikke er tvivl om, at skabelonafregningen
ophører
per 1. januar2021 og at saldoafregningenfortsætter i tre år herefter, efter de i dagkendtemetoder således,at saldoafregningenendeligtophøreri første kvartal2024.
Forskriftenfinder udelukkendeanvendelseoverfor aktøreri det danskeelmarked.
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For at giveet bedre overbliker den omskrevneversionaf den eksisterendeforskrift H2 ligeledesvedlagtdennehøring.

3. Retsgrundlag
Energineter i henholdtil § 28, stk. 2, nr. 7 i bekendtgørelsenr. 119 af 6. februar 2020af lov om
elforsyning(herefter elforsyningsloven)
ansvarligfor etableringog drift af en datahub.Somansvarligfor drift af DataHubskalEnerginetfastsætteikke-diskriminerendeog objektivevilkår for
brugenaf DataHub,jf. elforsyningsloven§ 28, stk. 2, nr. 12 og 13 og § 31, stk. 2.
Energinetskalifølge§§ 73a og 76 i elforsyningslovenog § 1 i bekendtgørelsenr. 1085 af 20.
september2010 om netvirksomheders,regionaletransmissionsvirksomheders
og Energinet.dk’smetoder for fastsættelseaf tariffer m.v. (herefter metodebekendtgørelsen)
anmelde
sinemetoder for fastsættelseaf priser og vilkår til Forsyningstilsynet.
Energinetskali henholdtil § 7, stk. 1 i bekendtgørelsenr. 1402 af 13. december2019 om systemansvarligvirksomhedog anvendelseaf eltransmissionsnettet(herefter systemansvarsbekendtgørelsen)udarbejdeforskrifter for benyttelseaf det kollektiveelforsyningsnet,som er
nødvendigefor, at Energinetkan varetagesineopgaver.
Forskrifterneskalindeholdefølgende:
1. Tekniskeforskrifter for tilslutningaf elproduktionsanlæg
til det kollektiveelforsyningsnet, jf. systemansvarsbekendtgørelsen
§ 7, stk. 1, nr. 1).
2. Tekniskeforskrifter for tilslutningaf elforbrugsanlægtil transmissionsnettet,jf. systemansvarsbekendtgørelsen
§ 7, stk. 1, nr. 2).
3. Forskrifterfor adgangtil og benyttelseaf det kollektiveelforsyningsnet,jf. systemansvarsbekendtgørelsen
§ 7, stk. 1, nr. 3).
4. Forskrifterfor aktørernesforpligtelser,som sætter Energineti standtil at opretholde
den tekniskekvalitet og balanceinden for det sammenhængende
elforsyningsnetmv.,
jf. systemansvarsbekendtgørelsen
§ 7, stk. 1, nr. 4).

4. Ændringaf forskrift H2
Metodenr. 1 (kapitel1, § 1, stk. 1): formålsbestemmelse
Energinetsbaggrundfor ændringaf metoden
Formåletmed denneændringer at præcisere,at skabelonafregning
ophørerper 1. januar 2021 og at saldoafregningenafsluttesendeligtved at gennemføreden sidstekørseli første kvartal2024.
Det er netvirksomhederog elleverandørerdenneændringvedrører,men reelt vil der
ikkeværenogenpåvirkning,idet ændringener en konsekvensaf, at alle forbrugerei
markedetskalværeovergåettil flexafregningeninden udgangenaf 2020.Saldoafregningensafslutninger i overensstemmelse
med nuværendekørselsmønstre,som er seneste3 år efter driftsmåneden.Densidstedriftsmåneder december2020 og dermed
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er der god tid til en god og endelignedlukningaf saldoafregningen
i første kvartal
2024.
Nuværendebestemmelse

Ændringsforslag

§ 1. Denneforskrift indeholderkrav ved- § 1. Denneforskrift indeholderoverrørendehåndteringaf skabelonafregning, gangsbestemmelser
i forbindelsemed
herundersaldoafregning.
ophøraf skabelonafregning
pr. 1. januar
2021og saldoafregningpr. 1. april 2024.
Metodevalgog konsekvenser
Ændringenmedførerikke konsekvenserfor aktørernei forhold til i dag.
Metodener valgt for at sikre,at skabelonafregningen
og saldoafregningenlukkesendeligt i henholdtil de aftaler, der er indgåetmellemmarkedetog Energinet.
Ingentidligereanmeldelseraf metoden
Metodenr. 2 (kapitel2, § 2): skabelonafregning
Energinetsbaggrundfor ændringaf metoden
Formåletmed denneændringer at præcisere,at skabelonafregning
kun er muligt i afregningsperiodenfør 1. januar2021.Ligeledespræciseresdet, at elleverandørenskal
anvendetidligere udsendtefordelingskurvertil periodiseringaf skabelonafregnetforbrug for afregningsperioderfør 1. januar2021.
Det er netvirksomhederog elleverandørerdenneændringvedrører,men reelt vil der
ikkeværenogenpåvirkning,idet ændringener en konsekvensaf, at alle forbrugerei
markedetskalværeovergåettil flexafregningeninden udgangenaf 2020.Fastholdelsenaf anvendelsenaf fordelingskurveni § 2, stk. 2, er efter sammeprincip som i dag,
idet skabelonafregninger
kan korrigeresog periodiseresop til tre år tilbagei tid med
fordelingskurven.
Nuværendebestemmelse

Ændringsforslag

Kapitel2 - Obligatoriskgrænsefor timeafregning

Kapitel2 - Skabelonafregning

Kapitel3 - Residualforbrugog fordelingskurve
Kapitel4 - Andelstalog fordelt forbrug

§ 2. Netvirksomhedenkan aleneanvende
skabelonafregning
for målepunkteri afregningsperiodenfør den 1. januar2021.
Stk.2. Elleverandørenskalved skabelonafregningi afregningsperioden
før den 1.
januar2021 anvendeden dertilhørende
fordelingskurvetil periodiseringaf slutkundensforbrug.

Metodevalgog konsekvenser
Ændringenmedførerikke konsekvenserfor aktørernei forhold til i dag.
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Fjernelsenaf det gamlekapitel 2 - Obligatoriskgrænsefor timeafregninger sket af
hensyntil, at dennemetode er flyttet til forskrift D1 i forbindelsemed metodeanmeldelsenaf august2019.
Fjernelsenaf kapitel 3 - Residualforbrugog fordelingskurveer sket,idet dissekørsler
ikkelængerefinder sted efter den 1. januar2021.Det er anført i vejledningen,at data
for afregningsperioden
før den 1. januar2021 stadigvil kunnehentesi DataHub.
Fjernelsenaf kapitel 4 - Andelstalog fordelt forbrug er sket,idet dissekørslerikke længerefinder sted efter den 1. januar2021.Det er anført i vejledningen,at data for afregningsperiodenfør den 1. januar2021 stadigvil kunnehentesi DataHub.
Kapitel2-4 erstattesmed nyt kapitel2 for at sikre,at skabelonafregningen
og saldoafregningenlukkesendeligti henholdtil de aftaler, der er indgåetmellemmarkedetog
Energinet.Ligeledeshar det været vigtigt for Energinetat fastholdenuværendemetoder, såder reelt ikke sker ændringerpå nogenmådei forbindelsemed den endelige
udfasningaf skabelonafregning
og saldoafregning.
Tidligereanmeldelseraf metoden
Metoderneer tidligereanmeldtden 29. januar2013.
Metodenr. 3 (kapitel2, § 3-4):skabelonafregning
Energinetsbaggrundfor ændringaf metoden
Formåletmed ændringerneer at fastholdesaldoafregningeni tre år efter sidstedriftsmåned,såledesat der stadigkan korrigeresforbrug i op til tre år, som ogsåafregnes
blandt aktørerne.
Det er netvirksomhederog elleverandørerdenneændringvedrører,men reelt vil der
ikkeværenogenpåvirkning,idet ændringener en konsekvensaf, at alle forbrugerei
markedetskalværeovergåettil flexafregningeninden udgangenaf 2020.
Kunde ændredeparagrafferer anført. Ikkeanførte paragrafferer blot re-nummereret. Ændredeparagrafferstår overfor hinandeni tabellen.
Nuværendebestemmelse

Ændringsforslag

§ 9. Energinetberegnersaldoafregningpå
månedsbasis.

§ 3. Energinetkan alenekorrigeresaldoafregningfor afregningsperiodenfør den
1. januar2021.

§ 10.

§ 4. (uændret)

§ 11. Stk.2. Saldoafregning
skalfor en given månedværeudført inden for 15 månederefter udløbetaf den pågældende
måned.

(fjernet)
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(ny) § 5. Stk.5. Energinetforetagerden
sidsteog endeligeberegningi 1. kvartal
2024.
Metodevalgog konsekvenser
Ændringenaf § 9, stk. 1, til § 3, stk. 1, er sket for at præcisere,at skabelonafregning
alenekan finde sted for afregningsperioderfør den 1. januar2021.
Fastholdelsenaf § 10, nu § 4, er for at fastholdede nuværendemetoder for saldoafregning,således,at der ikke indføresændringeri forbindelsemed afskaffelsenaf saldoafregningen.
Fjernelsenaf § 11, stk. 2, og indførselaf ny § 5, stk. 5, er sket for, at EnerginetDataHubA/Skan lavesærligekørselsplaneri samarbejdemed aktørernesamtidigmed, at
den sidstekørselskalsketre år efter driftsmåneden.Dette kan optimere kørslerne,såledesat den administrativebyrde blandt aktørernelettes i overgangsperioden
til den
endeligeudfasningaf saldoafregning.
Tidligereanmeldelseraf metoden
Metoderneer tidligereanmeldtden 29. januar2013 og den 29. juni 2018.
Energinethar valgtat fastholdemetodenfor selvesaldoafregningenfor ikkeat ændremetoden i overgangsperioden
til den endeligeudfasningaf saldoafregning.Det er ogsåpræciseret,
at saldoafregningkun kan finde sted for afregningsperioderfør den 1. januar2021.Der er til
sidstlavet en ændringi kørselsplanen,
såledesat saldoafregningenikke gennemføreshver måned, hvilket ville give36 kørsleri alt, men derimod er der lagt op til, at EnerginetDataHubA/S
kan aftale kørselsplanenmed aktørerne,idet afviklingenkan gennemføresmed væsentlig
færre kørsler.I princippetkunneafviklingenskemed en enkelt kørseli første kvartal2021 og
en kørseligeni første kvartal2024,men dette anserEnerginetikke som en god løsningog lægger derfor op til dialogmed aktørerneigennemDataHubsaktørforum.
Hvisnærværendeanmeldelsegiveranledningtil spørgsmål,kan Energinetkontaktespå myndighed@energinet.dk.

Med venlighilsen

SisseGuldagerLarsen
EnerginetMyndighedsenheden
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