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Høringssvar vedrørende Forsyningstilsynets udkast til godkendelse af 
Energinets metodeanmeldelse vedr. forskrift H2 

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere Forsyningstilsynets udkast til afgørel-

se om godkendelse af Energinets anmeldelse af metoder i forskrift H2 i forbindelse med af-

viklingen af skabelonafregning. 

 

Vi gav Energinet et høringssvar om det selvsamme i november 2019. 

 

Selve afviklingen af skabelonafregning er en naturlig følge af skiftet over til flexafregning og 

helt fornuftig. 

 

Dansk Energi anførte overfor Energinet i november 2019 at saldoafregningen efter sidste 

aflæsning af skabelonkunder ultimo 2020 med fordel kan fremrykkes. Energinet har i sin me-

todeanmeldelse imødekommet dette vil kunne aftales med markedet. 

 

Dette er positivt og en lille tidsændring i forbindelse med ophør. For den øvrige del af anmel-

delsen er der blot tale om ophør. 

 

Således kunne det umiddelbart se ud som om, at de 3 metoder blot skulle godkendes. 

 

Der er dog et forbehold. 

 

Som Energinet er inde på i metodenotatet på side 6 og som vi fra Dansk Energi er inde på i 

høringssvaret til Energinet i november 2019 er der visse regler om rettelser bagud i tid som 

skal understøttes af Energinet. 

 

Forsyningstilsynet bør i Dansk Energis optik ikke i en eventuel metodegodkendelse af de 3 

metoder i H2 lægge, at Energinet derpå 3 år efter en driftsmåned kan henvise netselskaber 

og elleverandører til bilateralt beregnede korrektioner uden at understøtte med engrosafreg-

ningsgrundlag. 
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Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4) rummer mulighed for ændring af angivet elafgift 

for perioder længere tilbage end 3-årsfristen, hvis der er tale om særlige omstændigheder. 

Tilsvarende kan der i henhold til Forældelseslov eller ved myndighedsafgørelser mv. være 

behov for korrektioner ud over 3 år. 

 

Dette er ikke afspejlet i forskrift H2, hvorfor en metodegodkendelse bør ske med dette forbe-

hold. 

 

Dansk Energi er i øvrigt bekendt med at Energinet i lyset at den omtalte afklaring med Skat-

testyrelsen er tæt på at udsende en ny høring med flere forskrifter indbefattet vedrørende 

nye tidspunkter for korrektionsafregning. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 

Henrik Hornum 


