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Høringssvar til Forsyningstilsynet udkast til afgørelse vedrørende Ener-
ginets anmeldte metoder i forskrift D1 og I 

Dansk Energi sendte i foråret 2019 høringssvar til Energinet vedr. metodeanmeldelse for 

forskrift D1 og I. Som nævnt dengang var der hos Energinet løbende en fornuftig proces med 

inddragelse af branchen. 

 

Dog var der fortsat emner som vi fandt utilstrækkeligt håndteret. Dette gælder fortsat og skal 

her kort nævnes idet det ser ud til at Forsyningstilsynet agter at godkende metoderne det 

drejer sig om. 

 

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere Forsyningstilsynets afgørelsesud-

kast. 

 

Dansk Energi havde og har fortsat navnlig kommentarer til metode 5, 6 og 8 som alle vedrø-

rer forskrift I. 

 

Vedr. metode 3 – konsistenskontrol 

Dansk Energi havde ikke kommenteret metode 3 i sit høringssvar til Energinet, men vi note-

rer os at metoden i sin anmeldte form tilsyneladende bevirker en meget betydelig unødig 

genfremsendelse af rigtige data.  

 

Dette bør undgås og hele designet omkring konsistenskontrol ser ud til at behøve en fornyet 

gennemgang. 

 

Vedr. metode 5 – om kundens adresse: 

Dansk Energi advokerede i sit høringssvar til Energinet for at netselskaber får adgang til den 

officielle adresse, som slutkunden som aftalepart med elhandleren er registreret på ifølge 

CPR-registeret eller CVR-registreret. Under engrosmodellen har netselskaber pr. definition et 

tilslutningsforhold med den juridiske part en elhandler har indgået en elaftale med om elleve-

ring på et givent målepunkt. Det vil sige, så snart en elhandler indgår en elaftale med en 

slutkunde i et netområde, vil slutkunden og netselskabets indbyrdes forhold være omfattet af 

netselskabets tilslutningsbestemmelser.  
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Vi kan konstatere at Forsyningstilsynet lægger op til at godkende, at netselskaber ikke skal 

sikres oplysning om denne parts, tilslutningskundens, officielle adresse. Det finder Dansk 

Energi uhensigtsmæssigt.  

 

En positiv side ved metoden skal dog nævnes og det er, at det er rigtig fint, at der nu lægges 

op til at netselskaber kan få adgang til e-mail og telefonnummer til sine aftaleparter. 

 

Vedr. metode 6 – ikke vaskbare målepunktsadresser: 

En del målepunkter er placeret på steder uden en eksisterende standardadresse efter Dansk 

Adresse Register (DAR). 

 

Dette kan løses på forskellige måder og i metode 6 er der holdt fast i anvendelsen af et sær-

skilt informationsfelt ved siden af adresseoplysningen som indikerer om adressen er vaskbar 

eller ej. 

 

Der skal ikke herske tvivl om at Dansk Energi støtter anvendelsen af DAR. Med hensyn til 

løsningen omkring ikke vaskbare målepunktsadresser havde vi, som indikeret i høringssvaret 

til Energinet, foretrukket en lidt anden løsning. 

 

Vedr. metode 8 – Anlægsteknologi: 

Det kan konstateres at Forsyningstilsynet lægger op til at godkende at netselskaberne som 

en ekstraopgave skal indberette de samme oplysninger til både datahubben og til Energisty-

relsens stamdataregister. 

 

Dansk Energi undres og mener fortsat at dobbeltindberetning bør undgås. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 
 

Henrik Hornum 


