Ann-Kristin Havnegjerde (FSTS)
Emne:

VS: Forsyningstilsynet høringssvar vedrørende H2

Fra: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
Sendt: 26. august 2020 09:37
Til: Ann-Kristin Havnegjerde (FSTS) <AKHA@forsyningstilsynet.dk>
Cc: Karsten Feddersen <KAF@energinet.dk>; Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
Emne: SV: Forsyningstilsynet høringssvar vedrørende H2
Kære Ann-Kristin
Hermed Energinets bemærkninger til Dansk Energis høringssvar af 13. august 2020 vedrørende Forsyningstilsynets
udkast til afgørelse af Energinets metodeanmeldelse vedr. forskrift H2: Måling og skabelonafregning.
Energinet er fra tidligere bekendt med Dansk Energis holdning vedrørende forældelsesfrister og korrektioner bagud i
tid. Energinets nærværende metodeanmeldelse i forskrift H2 angår alene afvikling af skabelonafregning og berører
ikke ændrede metoder eller regler ifm. korrektioner. Som nævnt af Dansk Energi arbejder Energinet dog netop nu
med forholdene omkring forældelsesfrister og korrektioner, som primært reguleres i forskrift D1: Afregningsmåling
og afregningsgrundlag.
Grundet ovenstående tager Energinet Dansk Energis høringssvar og holdning omkring forældelsesfrister og
korrektioner ad notam og forbeholder sig ret til først at behandle dette i den kommende metodeanmeldelse, der
udover forskrift D1 også vil betyde konsekvensrettelser i forskrift H2 og H3: Afregning af engrosydelser og
afgiftsforhold.
Energinet kan dog allerede nu oplyse, at forældelsesfristen for tariffer ikke vil kunne række ud over de tre år.
Derimod overvejer Energinet mulighederne for, hvordan information om konkrete målepunkter bilateralt kan stilles
til rådighed for berørte parter ifm. korrektionsbehov af grundlaget for engrosafregning, der jo som bekendt er
underlagt både lovgivning vedrørende GDPR og Engrosmodel.
Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Energinet igen.
Venlig hilsen
Sisse Guldager Larsen
Sagsbehandler
Myndighedsenheden
+4523338877
myndighed@energinet.dk
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Energinets Myndighedsenhed er Energinets nye kontaktpunkt for andre myndigheder.
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den
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ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette emailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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