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NOTAT 

ENERGINETS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR I 
FORBINDELSE MED HØRING AF 
FORSYNINGSTILSYNETS UDKAST TIL AFGØRELSE AF 
ENERGINETS ANMELDTE METODER I D1 OG I 
 
Energinet har følgende bemærkninger til de høringssvar, som Forsyningstilsynet har modtaget 
fra Dansk Energi og Radius i forbindelse med Forsyningstilsynets høring af udkast til afgørelse 
af Energinets anmeldte metoder i Forskrift D1 og I. 

 
Metode 3 

Energinet anerkender, at metoden stadig ikke er optimal for de netområder, der har mange 
målepunktet. Markedet ønskede en mere lempelig metode for konsistenskontrol og den nye 
metode er en lempelse i forhold til tidligere. Energinet lagde i lempelsen vægt på, at funktio-
nen ikke blev forringet og at ændringen ikke skulle pålægge hverken Energinet eller aktørerne i 
markedet væsentlige omkostninger til nye måder at gennemføre konsistenskontrol på. Energi-
net gennemfører gerne aktiviteter med aktørerne med henblik på en ny og smartere måde at 
gennemføre kontrollerne på, og således anmelde en opdatering af metoden på et senere tids-
punkt.  
 
Metode 5 

Dansk Energi prøver at sidestille elleverandørens kunde med tilslutningsforholdet i deres hø-
ringssvar, men situationen er ikke så let, som Dansk Energi oplyser. Tilslutningsforholdet tilfal-
der ejeren af boligen eller en bemyndiget part. Det vil sige i en lejebolig, hvor lejer selv sikrer 
sin elleverance, men hvor ejendomsejeren ikke har overdraget tilslutningsbestemmelserne til 
lejer, kan lejer ikke indtræde i tilslutningsbestemmelserne. Dermed pålægges elleverandøren 
særlige administrative byrder i forhold til at opdatere kundestamdata, hvis de for hvert kunde-
forhold skal udrede om elleverandørens kunde er omfattet af tilslutningsbestemmelserne eller 
ej og i så fald hvilken adresse de skal oplyse på den juridiske adresse. Energinet mener, at dette 
vil være en uforholdsvis stor ekstra, og i øvrigt ny, byrde for elleverandørerne i markedet at im-
plementere. Den administrative byrde for netvirksomheder til at finde ejeren af tilslutnings-
punktet er i øvrigt den samme, som for elleverandøren, og netvirksomhederne har ligeledes 
adgang til de samme offentlige registre som elleverandørerne. Registrene er blandt andet 
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www.boligejer.dk og den offentlige datafordeler. Derfor finder Energinet det ikke hensigts-
mæssigt at pålægge elleverandørerne en byrde, der vedrører samtlige kunder, når netvirksom-
heden selv kan fremfinde informationen, når det er nødvendigt for de målepunkter, det er 
nødvendigt at kontakte. Energinet vurderer i øvrigt, at der ved de fleste ejerboliger vil være 
overensstemmelse mellem den metodeanmeldte juridiske adresse og Dansk Energis forslag.  
 
Metode 6 

Energinet tilpassede den anmeldte forskrift til at tilgodese de metoder, som var kompatible 
med DAR. Energinet ønsker ikke at indføre særregler ovenpå DAR standarden, som det også 
fremgår af høringsnotatet af 29. marts 2019, dok.nr 18/03426-11. Energinet har bilateralt haft 
kontakt til Styrelsen for digitalisering og effektivisering og oplyst om problemstillingen, idet de i 
Adressebekendtgørelsens (Bekendtgørelse nr. 271 af 13. april 2018 om vejnavne og adresser) § 
35 alene omhandler større tekniske anlæg og ikke gadebelysning eller lignende. Ligeledes har 
Energinet opfordret Dansk Energi til at gøre det samme. Energinet valgte at fastholde den rene 
DAR implementering, da erfaringer fra blandt andet CVR-registeret har vist det uhensigtsmæs-
sigt med undtagelser. Således kan virksomheder registreres med DAR-adresser og CVR-
adresser. Sidstnævnte kan ikke vaskes mod DAR og vil derfor skabe problemer, hvilket i dag al-
lerede er kendt for aktørerne. Energinet bemærker også, at Dansk Energi i sit høringssvar til 
udkastet ikke er opmærksom på, at der jævnfør Forskrift I er pligt til at angive, at adressen ikke 
er vaskbar, når man anvender en adresse, som ikke peger på den eksakte lokation. Dermed får 
den eksisterende attribut den eksakt samme funktion, som X skulle angive i Dansk Energis hø-
ringssvar, som er behandlet i høringsnotatet af 29. marts 2019, dok.nr. 18/03426-11. Aktø-
rerne kan dermed udvikle IT-systemer, hvis de finder det praktisk, som gør opmærksom på 
særlige adresseforhold, når attributten er sat.  
 
Metode 8 

Energinet har sympati for kommentaren, men det er ikke tilladt for Energinet at indhente infor-
mationen fra stamdataregistreret og berige data i DataHub med denne information, jf. Energi-
nets hjemmel i stamdatabekendtgørelsens kapitel 4 (bekendtgørelse nr. 1601 af 17. december 
2018 om stamdataregistret for elproducerende anlæg m.v.). Eftersom denne information i sti-
gende grad bliver vigtigere og vigtigere for elleverandører og deres balanceansvarlige, finder 
Energinet det derfor nødvendigt med denne dobbeltregistrering.  
 
 


