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Julie Dahl Larsen (FSTS)

Fra: Karsten Feddersen <KAF@energinet.dk>
Sendt: 20. juli 2020 11:16
Til: Susanne Bollhorn (FSTS)
Cc: Myndighed
Emne: SV: FSTS - Spørgsmål til Energinets metodeanmeldelse vedr. forskrift H1

Kære Susanne 
 
Jeg har skrevet alle svarene ind forneden.  
 
Det var jo en god og stor omgang, så hvis noget ikke er så klart som det burde være, så kom endelig tilbage igen. Du 
skal også være velkommen til at ringe. Der er ikke andet end skrivebordsarbejde i kalenderen i denne uge.  
 
Venlig hilsen 
 
Karsten Feddersen 
Chefkonsulent 
Økonomi og Regulering 
+4523323126 
KAF@energinet.dk 
 

 
Energinet Elsystemansvar A/S 
Tonne Kjærsvej 65 
Fredericia 7000 
www.energinet.dk  
 

Fra: Susanne Bollhorn (FSTS) <SUBO@forsyningstilsynet.dk>  
Sendt: 17. juli 2020 18:30 
Til: Karsten Feddersen <KAF@energinet.dk> 
Cc: Myndighed <Myndighed@energinet.dk> 
Emne: FSTS - Spørgsmål til Energinets metodeanmeldelse vedr. forskrift H1 
 
Kære Karsten 
 
Jeg skriver til dig, idet jeg er sagsbehandler i forhold til Energinets metodeanmeldelse af 22. juli 2020 vedrørende forskrift 
H1.  
 
Jeg har i den forbindelse en række afklarende spørgsmål til metodeanmeldelsen, som jeg håber, at du kan hjælpe mig med 
at svare på. Jo før, jo bedre, idet metodeanmeldelsen hastebehandles. Du er meget velkommen til f.eks. at ringe til mig i 
næste uge, så vi kan drøfte spørgsmålene. Al min tid er pt. afsat til denne sag, så du tager bare fat på mig, når du har 
mulighed herfor.  
 
På forhånd mange tak for hjælpen.  
 
Generelle spørgsmål: 
 
A) Er alle de 10 anmeldte metoder ændringer af gældende metoder, eller er der nye metoder iblandt? Dette ses ikke at 
fremgå klart af metodeanmeldelsen, som det ellers plejer at gøre.  
[Karsten Feddersen] Ja, det er alle ændringer. Vi fandt det ikke nødvendig at præcisere det yderligere end at 
skrive den nuværende bestemmelse i hver tabel, sammen med den nye bestemmelse inklusiv en markering af 
ændringerne som en del af metodeanmeldelsen.   
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B) Kan I sende udkast til den opdateret vejledning til forskrift H1? I metode nr. 1 henvises der bl.a. til, at begrebet 
”dokumenterbar” vil blive præciseret i vejledningen. 
[Karsten Feddersen] Nej, det kan vi ikke. Af hensyn til behandlingstiden for vejledningen udarbejdes denne først 
efter metodeanmeldelsen. Forskriften skal kunne forstås i sig selv og hvis dette ikke er tilfældet, skal vi rette 
teksten (dog uden vejledende tekst) i forskriften. Med dokumenterbar menes, som vi skriver i 
metodeanmeldelsen: ”Hensigten er alene, at der skal være en aftale om et leverandørskift og at elleverandøren 
kan dokumentere, at der er en aftale.”. Eksempler herpå kunne være skriftlig aftale, videooptagelse, lydoptagelse 
eller en gennemført forhåndsbetaling. Det er denne slags eksempler vi vil skrive i vejledningen, men det vil aldrig 
være en udtømmende liste.  
 
C) Hvem i Energinet kan kontaktes i august måned, hvis vi har yderligere spørgsmål m.v. til metodeanmeldelsen? (Jeg har 
fået oplyst, at du holder ferie i august). 
[Karsten Feddersen] Skriv til Jeannette Møller Jørgensen, jml@energinet.dk. Jeg laver en aftale med hende om, 
hvordan hun kan få fat i mig, hvis der er noget. Min ferie strækker sig over ugerne 34-36.  
 
Specifikke spørgsmål: 
 
D) Metode nr. 2 - § 5, stk. 1:  
Hvad er baggrunden for, at fristen for anmeldelse af leverandørskift ændres fra tidligst at kunne ske 10 år til 3 år før 
skæringsdatoen? 
[Karsten Feddersen] Det er primært for at have ensrettede fremtidige tidsfrister for lettere at huske de fremtidige 
tidsfrister (60 dage og 3 år (bl. a. tariffer)). Sekundært er det af hensyn til IT-systemerne der i sin nuværende form 
aldrig vil se sådan ud om ti år. Med den nuværende frist skal vi altid indtænke en konvertering af fremtidige 
processer for nogle ganske få leverandørskift. Her taler vi om langt mindre end 100 stk, der ligger længere end 3 
år ude i fremtiden, som i øvrigt holde af mindre end 10% af elleverandørerne.  
 
E) Metode nr. 2 - § 5, stk. 1 (fortsat): 
I har oplyst, at ændringen af tidsfristen for anmeldelse af leverandørskift ikke medfører ændringer i procesforløbet for 
gennemførsel af leverandørskiftet. Som vi forstår dette, forbliver processkridtene i forløbet de samme, selvom tidsfristerne 
ændres.  
 
Er det korrekt forstået? 
[Karsten Feddersen] Korrekt. Det er det der gør det muligt at indføre ændringen både hurtigt og uden 
udviklingstid til IT-systemerne.  
 
F) Metode nr. 2 - § 5, stk. 2:  
Det fremgår af den anmeldte metode i § 5, stk. 2, at et leverandørskift kan annulleres af elhandelsvirksomheden indtil 
arbejdsdagen før skæringsdatoen. I har oplyst, at ændringen giver mulighed for, at elhandelsvirksomheden kan annullere 
leverandørskiftet, indtil skiftet rent faktisk er gennemført. Det ses umiddelbart ikke at stemme overens med, at det ifølge den 
anmeldte metode, er indtil arbejdsdagen (24 timer) før skæringsdatoen at annullering kan ske (og ikke indtil skiftet rent 
faktisk er gennemført).  
 
Kan I uddybe dette?  
 
I har endvidere oplyst, at ændringen medfører, at de involverede parter i et leverandørskift først får besked om 
leverandørskiftet, når det faktisk er gennemført i forhold til i dag, hvor det sker tre dage før skiftet ved annulleringsfristens 
udløb. 
 
Hvordan hænger det sammen med, at annulleringsfristen udløber på arbejdsdagen før skæringsdatoen? 
Hvilke parter får besked om leverandørskiftet? Er det netvirksomheden og den nuværende elhandelsvirksomhed registreret 
på målepunktet? 
[Karsten Feddersen] Det er superskarpt set, når vi skal tage hensyn til vores egen definition af ”indtil”. Den er 
hverken Energinet eller aktører faldet over i vores høring. Ordlyden i forskriften, uanset om det er flytning eller 
leverandørskift, skal rettes, så den bliver: ”Et leverandørskift kan annulleres af elleverandøren ind til og med 
arbejdsdagen før skæringsdatoen.”. Meningen forbliver den samme som angivet i beskrivelsen af 
metodenanmeldelsen og vores høringsnotat. Det vil sige, så længe processen ikke er gennemført, så kan den 
annulleres af aktøren selv.  
 
G) Metode nr. 3 - § 10, stk. 1 og § 15, stk. 4:  
I henhold til den anmeldte metodeændring i § 10, stk. 1 og 15, stk. 4, fremgår det, at kunden har krav på at blive ført tilbage 
til sin hidtidige elhandelsvirksomhed, som om det fejlagtige leverandørskift/den fejlagtige flytning ikke havde fundet sted.  
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Vi forstår ændringen således, at kunden kun har krav på at blive ført tilbage til den hidtidige elhandelsvirksomhed. Kunden 
vil således ikke have krav på samtidig at blive stillet nøjagtigt som om det fejlagtige leverandørskift/fraflytning ikke havde 
fundet sted. Kunden vil ikke nødvendigvis kunne få samme produkt på samme vilkår. 
 
Er det korrekt forstået? 
[Karsten Feddersen] Det er korrekt forstået. Der er situationer, hvor der grundet den lange tidsfrist på anmeldelse 
af fejlagtige leverandørskift, som kunden har på ca et halvt år, hvor elleverandøren faktisk i mellemtiden, med 
rimelig varsel har meddelt alle kunder ændringer i vilkårene eller ændringer i produktet (fx fra fastpris til 100% 
flex). I værste fald kan elleverandøren måske slet ikke tilbyde de gamle forhold længere pga ændrede IT-systemer. 
Med den gamle bestemmelse vil elleverandøren således ikke kunne lave IT-opgraderinger eller 
forretningsudvikling, før de var sikre på, at ingen tidligere kunder kunne risikere at komme tilbage og i øvrigt 
påberåbe sig retten til eksakt samme forhold som tidligere. Med den nye ordlyd kommer kunden tilbage til sine 
oprindelige forhold, hvis der ikke er sket ændringer og de nye forhold, som kunden i øvrigt ville have haft, såfremt 
der ikke var sket fejl.  
 
H) Metode nr. 4 - § 11, stk. 1:  
I har anmeldt, at ”skabelonafregnede målepunkter” skal slettes fra den gældende metode i § 11, stk. 1, om 
elhandelsvirksomhedens adgang til historisk timedata.  
 
Der står timedata i § 11, stk. 1, men er timedata overhovedet tilgængeligt for skabelonafregnede målepunkter? Menes der 
reelt måledata i forhold til skabelonafregnede målepunkter? 
 
Er det korrekt forstået, at den anmeldte metodeændring indebærer, at elhandelsvirksomheder fra den 1. januar 2021 ikke 
har mulighed for at få adgang disse historiske data i forhold til egne kunder, der frem til den 1. januar 2021 er 
skabelonafregnet?  
 
Hvis ja, hvad er så baggrunden for, at det ikke skal være muligt for elhandelsvirksomheden, at få adgang til disse historiske 
data? 
[Karsten Feddersen] Det er ikke korrekt. Timedata forbliver i DataHub i den periode de har været indsendt uanset 
afregningsform. Reelt burde forskriftteksten have været ”Elleverandøren har adgang til historiske timedata for 
målepunkter for den periode, hvor elleverandøren har været leverandør på målepunktet, og kunden har været 
registreret på målepunktet, dog højst 3 år”. Hvis det er OK med Forsyningstilsynet vil vi fjerne angivelse af 
afregningsformen i formuleringen, da denne ikke har betydning for elleverandørens adgang til data. Alternativt 
tager vi det med næste gang vi anmelder ændringer til H1.  
 
I) Metode nr. 4 - § 14, stk. 4 og § 17, stk. 6:  
I henhold til den anmeldte metodeændring i § 14, stk. 5, som renummereres til § 14, stk. 4, skal netvirksomheden fra den 1. 
januar 2021 ikke længere indhente og indsende opgørelse af forbrug på skæringsdatoen for fraflytning til Datahub. Det er 
alene eventuel tællerstand, som netvirksomheden skal indhente og indsende til Datahub.  Tilsvarende følger det af 
metodeændringen i § 17, stk. 6, at netvirksomheden fra den 1. januar 2021 ikke skal sende eventuelt forbrug til Datahub, 
men alene tællerstanden.  
 
Er det korrekt forstået, at baggrund for metodeændringen i § 14, stk. 4 og § 17, stk. 6, er, at indsendelse af opgørelse 
af/eventuel forbrug overflødiggøres ved udrulning af fjernaflæste elmålere og overgangen til fuld flexafregning fra den 1. 
januar 2021? 

[Karsten Feddersen] Ja, opgørelse/forbrug anvendes alene til skabelonafregning 
 
Er det endvidere korrekt forstået, at en målers tællerstand ikke automatisk indsendes til Datahub i forbindelse med 
netvirksomhedens indsendelse af måledata? 

[Karsten Feddersen] Ja, det er korrekt. Det er to særskilte processer. Måledata skal være afregningsvalide, 
hvorimod tællerstande blot er en ”tilfældig” information, som alene indsamles og distribueres igennem DataHub 
af hensyn til opfyldelsen af Faktureringsbekendtgørelsens §  4 stk. 2 pkt. 13 (Bek 1400/2015).  
 
Kan netvirksomheden fjernaflæse målerens tællerstand? Eller skal kunden selv aflæse måleren og indberette tællerstanden 
til netvirksomheden, som herefter indsender det til Datahub?  

[Karsten Feddersen] Det kan netvirksomheden som en del af funktionerne for fjernaflæste målere.  
 
J) Metode nr. 5 - § 13, stk. 7:  
I har anmeldt ændring af anmeldelsestidsfristen i § 13, stk. 7, fra 15 til 5 arbejdsdage. Derved kan tilflytning for 
flexafregnede målepunkter anmeldes til Datahub med tilbagevirkende kraft senest 5 arbejdsdage efter skæringsdato. 
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Vi har forstået den anmeldte metode på nedenstående måde. Kan I verificere, om det er korrekt? 
 
”Med Energinets overgang til Nordic Balancing Settlement (NBS) fra den 1. januar 2021, fremrykkes 
tidspunktet for balancefikseringen med 2,5 måned, således at datagrundlaget til brug for balanceafregningen 
er endeligt på 13. kalenderdag efter driftsdøgnet. 
 
Energinet har oplyst, at hvis den nuværende tidsfrist for anmeldelse af tilflytning bibeholdes efter 
overgangen til NBS, vil den tilflyttende elhandelsvirksomhed kunne opnå økonomisk gevinst ved at vente 
med at anmeldte tilflytningen indtil sidste øjeblik (dvs. 15. arbejdsdag efter skæringsdagen) og samtidig 
påføre den nuværende elhandelsvirksomhed på målepunktet et tab.  
For den nuværende elhandelsvirksomhed registreret på målepunktet er der en risiko for, at 
elhandelsvirksomheden allerede er blevet afregnet for ubalancerneforbruget på målepunktet. Dette skyldes, 
at den tilflyttende elhandelsvirksomheden kan få leverancen af el til målepunktet med tilbagevirkende kraft, 
selvom balanceafregningen er lukket for den pågældende periode. Den tilflyttende elhandelsvirksomhed kan 
derved undgå at betale for ubalancerforbruget i perioden, såfremt der ventes med at anmeldte tilflytningen til 
balanceafregningen er lukket på 13. kalenderdag efter driftsdøgnet.  
 
Energinet har henvist til, at der ikke bør fastholde regler, som muliggør uhensigtsmæssig og skævvridende 
adfærd i markedet. 
 
Energinet har endvidere oplyst, at den anmeldte tidsfrist på 5 arbejdsdage efter skæringsdatoen er valgt for, 
at så vidt muligt at eliminere risikoen for et økonomisk tab på grund af lukket balanceafregning hos den 
nuværende elhandelsvirksomhed på målepunktet. 
 
Energinet har desuden oplyst, at selv med den forkortede tidsfrist vil risikoen for tab hos den nuværende 
elhandelsvirksomhed ikke været elimineret helt, grundet anmeldelsesfristen for tilflytning angives i 
arbejdsdage, hvorimod tidspunktet for balancefiksering angives i kalenderdage. Hvis anmeldelse af en 
tilflytningen sker med tilbagevirkende kraft hen over helligedage og en weekend (f.eks. påsken), er der risiko 
for tab hos den nuværende elhandelsvirksomhed registreret på målepunktet, idet balanceafregning lukkes 
på 13. kalenderdag uanset om, det er en helligdag eller weekend.” 

[Karsten Feddersen] Det er næsten rigtig formuleret. Jeg har rettet lidt i teksten, så den er faktuel korrekt. Den 
fraflyttende elleverandør har nemlig haft udgiften til strømmen, via sin balanceansvarlige, men han skal jo 
tilbagebetale denne til den fraflyttende kunde, uden at den balanceansvarlige tilbagebetaler penge til 
elleverandøren. Den ny elleverandør derimod får indtægter fra tilflytningsdagen for energien af den nye kunde, 
uanset om hans balanceansvarlige faktisk har anskaffet energien eller ej. Det er måske også værd at bemærke, at 
den resterende risiko er absolut minimal med den nye frist. Hvis den skulle elimineres helt, så skal vi have endnu 
kortere tidsfrister, hvilket markedet vist ikke er klar til endnu.  
 
K) Metode nr. 5 - § 13, stk. 7 (fortsat): 
I har som baggrund for metode nr. 5 bl.a. oplyst følgende: ”Ud fra data på både almindelige og sekundære 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.” 
 
Kan I uddybe dette? 
[Karsten Feddersen] Ja, vi har lavet statistik på samtlige flytninger i 2020 på anmeldelsestidspunktet af 
forskriften. Vi har ikke ønsket at udlevere de statiske data, som en del af metodeanmedelsen, af hensyn til 
elleverandører, men vi kan se, at der findes elleverandører som stort set alene melder tilflytninger med få dage 
tilbage i tid og frem, så de befinder sig indenfor den nye tidsfrist.  
 
Set over alle flytninger i den opgjorte periode se data således ud. De gule er ramt af den ændrede tidsfrist. De 
grønne er OK og bemærk det store overtal af flytninger der ligger lige omkring skæringsdatoen (mørkegrøn). Selv 
når alle elleverandørers flytninger tages i betragtning, kan vi se en tydelig tendens.  
 Antal flytninger   
Antal dage Sekundær Almindelig  Hovedtotal 

-15 57 460 517 
-14 827 6961 7788 
-13 693 2307 3000 
-12 450 1781 2231 
-11 528 2022 2550 
-10 726 2261 2987 
-9 1080 3256 4336 
-8 1260 2320 3580 
-7 929 2819 3748 
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-6 1435 3781 5216 
-5 1832 5072 6904 
-4 2413 7314 9727 
-3 4077 27902 31979 
-2 5711 28585 34296 
-1 1372 5471 6843 
0 2309 8098 10407 
1 2501 11724 14225 
2 2903 13152 16055 
3 6549 3473 10022 
4 4097 3244 7341 
5 1893 2905 4798 
6 1004 2375 3379 
7 907 2208 3115 
8 770 1934 2704 
9 712 1920 2632 
10 724 1827 2551 
11 604 1829 2433 
12 569 1698 2267 
13 546 1560 2106 
14 454 1634 2088 
15 386 1650 2036 
16 333 1030 1363 
17 373 1194 1567 
18 373 1179 1552 
19 453 1168 1621 
20 344 932 1276 
21 305 772 1077 
22 272 796 1068 
23 227 635 862 
24 194 590 784 
25 202 477 679 
26 170 472 642 
27 192 539 731 
28 133 380 513 
29 159 442 601 
30 137 427 564 
31 162 347 509 
32 147 478 625 
33 150 337 487 
34 116 349 465 
35 126 317 443 
36 344 285 629 
37 150 220 370 
38 78 317 395 
39 70 270 340 
40 97 254 351 
41 63 139 202 
42 16 27 43 
43 6 5 11 
Hovedtotal 55796 178543 234339 

 
 
 
I har desuden oplyst, at tidsfristen på de 5 arbejdsdage er valgt af hensyn til harmonisering med bl.a. tidsfristen for 
produktion og store kunder. Hvilken tidsfrist er der nærmere bestemt tale om, og i hvilken forskrift fremgår den? 
[Karsten Feddersen] Tilflytninger for timeafregnede målepunkter (store kunder) og produktionsmålepunkter er -5 
arbejdsdage. Det er forskrift H1 § 13 stk. 6. Vi kan også godt se, at produktion ikke er nævnt eksplicit som en del 
af de timeafregnede, men siden timeafregnede målepunkter har eksisteret i det danske elmarked har produktion 
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været at beregne som timeafregnet. Sådan har det været siden før DataHub uden at det på noget tidspunkt er 
blevet eksplicit skrevet ind i forskriften. Hvis det er OK med Forsyningstilsynet vil vi rette teksten som en del af 
denne forskriftsanmeldelse. Hvis Forsyningstilsynet finder det nødvendigt med en særskilt anmeldelse, vil vi 
gennemføre dette.  
 
L) Metode nr. 5 - § 13, stk. 8:  
I henhold til den anmeldte metodeændring kan elhandelsvirksomheden annullere tilflytning indtil dagen før skæringsdatoen.  
 
Skal der ikke stå arbejdsdagen? 
 
Er begrundelse for ændring af tidsfrist for annullering af tilflytning, den samme som begrundelsen for metode nr. 2, jf. § 5, 
stk. 2, om ændring af tidsfristen for annullering af leverandørskifte?  
Vil ændringen således kunne reducere antallet af fejlagtige flytninger? 
[Karsten Feddersen] Det er samme problemstilling som ved leverandørskift. Vi kan dog ikke alene fjerne ”indtil”, 
da det ikke kun er på selve arbejdsdagen før tilflytningen at det kan se. Formuleringen kunne også være ”En 
flytning kan annulleres af elleverandøren på arbejdsdage indtil skæringsdatoen.”. Vi er meget lydhøre overfor den 
formulering Forsyningstilsynet finder bedst.  
 
M) Metode nr. 6 - § 14, stk. 3:  
I har som baggrund for metodeændringen bl.a. oplyst følgende: ”Metoden i stk. 3 er valgt for at harmonisere tidsfristerne i 
forhold til leverandørskift og tilflytning. Således kan både fraflytning og annullering meldes dagen før og elleverandøren kan 
dermed være i kontrol over egne aktiviteter i forbindelse med fraflytninger uden at indregne tre dages tidsfrister.” 
 
Det er lidt uklart, hvad der menes hermed, idet elhandelsvirksomheden vel altid har kontrol over egne aktiviteter. Kan I 
uddybe hvad, der er baggrunden for den anmeldte metodeændring? 
[Karsten Feddersen] Hvis man i dag passerer annulleringsfristen har elleverandøren ikke andre muligheder end at 
bede DataHub om at foretage en HTX-rettelse (historiske rettelser) eller lave lidt særlige foranstaltninger. Et 
eksempel kunne være, at kunden melder en flytning til den 10. i en måned. Den 8. kontakter kunden 
elleverandøren om at det først sker den 1. i måneden efter. Efter de gamle regler kan elleverandøren ikke bare 
annullere fraflytningen den 10. og lægge en ny fraflytning ind til den 1., men er nød til at lave en ”Tilflytning af 
anden årsag” her og nu, som så annullerer fraflytningen og herefter igen melde en fraflytning. Begge processer vil 
afføde, at netvirksomheden bedes om at indsende tællerstande på hver af processerne. Med de nye regler kan 
elleverandøren blot annullere den første fraflytning og melde en ny og først når skæringsdatoen passeres skal 
netvirksomheden indsende tællerstanden. Så med ”kontrol” menes, at elleverandøren kan oprette og annullere 
processer, hvilket er mere naturligt end den nuværende metode. Det er også lettere at forstå for aktørerne.  
 
N) Metode nr. 7 - § 18, stk. 2: 
I har som baggrund for metode nr. 7 bl.a. oplyst: ”Reelt er det sjældent, at der anvendes tidsfrister langt ud i fremtiden og 
når der kun er flex- og timeafregning tilbage, har det for markedsopgørelserne reelt ingen betydning, hvornår et skift af 
afregningsform meldes.” 
 
Hvad menes der nærmere bestemt med markedsopgørelserne? Er det f.eks. datagrundlaget til brug for balanceafregningen 
og/eller engrosafregningen? 
[Karsten Feddersen] Ikke helt og så alligevel lidt. Ved skabelonafregning laver man et estimat i engrosafregningen 
på baggrund af andelstal og forventet årsforbrug. Denne rettes så op ved saldoafregningen. Des bedre alt kan 
forudsiges, des mindre afvigelser i saldoafregningen og derfor er tidsfristerne som de er i dag. Særligt når man 
flytter fra skabelon til flex giver det god mening, at foretage dette frem i tid. Hvis dette foregik efter andelstallene 
blev udsendt, vil man nemlig reelt blive afregnet dobbelt her og nu og så få pengene retur i saldoafregnigen. Men 
uanset om det er time- eller flexafregning, så foretages markedsopgørelsen ens allerede i dag. Både i 
engrosafregningen og ubalanceafregningen. Derfor er den eneste forskel der er tilbage mellem de to 
afregningsformer, efter 1.1.2021, hvor hurtig netvirksomheden skal have indsendt måledata (3 dage for 
timeafregning og 5 dage for flexafregning).  
 
O) Metode nr. 7 - § 18, stk. 4: 
I har oplyst, at metoden i § 18, stk. 4, ikke er aktuel efter den 1. januar 2021, og at den derfor slettes.  
 
Er baggrunden for annullering af metoden i § 18, stk. 4, den samme som den anmeldte metode nr. 4 vedrørende ophør af 
skabelonafregning? 
[Karsten Feddersen] Næsten, men ikke helt. Det er mere det faktum, at alle har fået flexafregning. Pga de årsager 
med andelstal og overgang til flex som nævnt ovenfor, har det været nødvendigt med den løbende måned + 30 
dage og deraf havde vi en særregel for nettoafregnerne, som fx fik timebaseret nettoafregning med 
tilbagevirkende kraft. Her skulle de overgå den dag de fik godkendelsen. Muligheden for nye anlæg i 
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timenettoafregning er dog lukket og når der ikke er krav om løbende måned + 30 dage, så er denne her 
undtagelse overflødig. Men det hænger dog også sammen med, at vi har afskaffet skabelonafregningen.  
 
P) Metode nr. 8 - § 20: 
Metode nr. 8 har titlen ”Tekniske afbrydelser”, jf. § 19, som renummereres til § 20. Den nuværende metode i § 19, stk. 4, 
angiver i hvilke situationer en netvirksomheds fysiske afbrydelse af et målepunkt skal anmeldes til Datahub. I har bl.a. 
anmeldt, at metoden i § 19, stk. 3, nr. 3, om anmeldelse af tekniske afbrydelser med en forventet varighed som overstiger et 
fuldt kalenderdøgn, skal slettes. 
 
I den gældende vejledning til forskrift H1 er ”teknisk afbrydelse” defineret som, at målepunktet afbrydes fysisk fra levering, 
men der kan fortsat gennemføres leverandørskift, flytninger mv. vedrørende det relevante målepunkts-ID. Fysisk afbrydelse 
er ikke defineret i vejledningen.  
 
Vi er i tvivl om hvordan ”teknisk afbrydelse” og ”fysisk afbrydelse” skal forstås i forhold til metode nr. 8.  
Er det reelt det samme, eller hvori består forskellen? 
[Karsten Feddersen] Vi beklager forvirringen. Der er tale om præcis samme hændelse i markedet uanset om den er 
benævnt som teknisk eller fysisk afbrydelse.  
 
Q) Metode nr. 9 - § 24: 
I har som baggrund for metode nr. 9 angivet, at formålet med ændringen af tidsfristen alene er, at harmonisere denne med 
de øvrige 60 dages tidsfrister. Metoden er valgt for at sikre, at det samlede regelsæt opfattes som simplere. 
 
Hvilke øvrige 60 dages tidsfrister er der her tale om? 
Menes der med det samlede regelsæt alle Energinets forskrifter?  
[Karsten Feddersen] Flytteprocesserne har altid være 60 dage ud i fremtiden og dermed de mest ”markante”. Som 
regel nedlægges målepunkter altid på bagkant, da det er sjældent, at nedlægningen planlægges.  
 
R) Metode nr. 10 - § 19: 
I har som baggrund for metode nr. 10 oplyst, at ændringen ikke medfører konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag, da 
regelpræciseringen følger nuværende praksis.  
Menes der med aktøerne alene netvirksomhederne? 
[Karsten Feddersen] Primært netvirksomhederne med henblik på indsendelse af tællerstande, men elleverandørne 
som modtager tællerstanden.  
 
 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Susanne Bollhorn 
Fuldmægtig cand.jur.  
+45 4171 5363 / subo@forsyningstilsynet.dk 
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