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Fra: Karsten Feddersen <KAF@energinet.dk>  
Sendt: 24. juli 2020 13:30 
Til: Susanne Bollhorn (FSTS) <SUBO@forsyningstilsynet.dk> 
Cc: Myndighed <Myndighed@energinet.dk> 
Emne: Præcisering af forskriftteksten i H1 
 
Kære Susanne 
 
Tak for behagelig og konstruktiv telefonsamtale, hvor vi konstaterede, at ikke al tekst i selve forskriften var helt 
præcist formuleret. Vi ønsker derfor nedenstående tekstændringer til forskrift H1. Tekstændringerne ændrer ikke i 
hverken henseende med metoden eller giver behov for ændring i metodeanmeldelsesdokumentet. Det er alene en 
tekstuel præcisering der er tale om i forskriftteksten.  
 
Hermed kommer de tekstrettelser vi gerne vil have med i forskriften af hensyn til at teksten er så præcis og let 
forståelig som muligt.  
 
For annulleringsfristen for leverandørskift, flytninger og fraflytninger rettes teksten til følgende i forskriften: 
§ 5 Stk. 2. Et leverandørskift kan annulleres af elleverandøren til og med arbejdsdagen før skæringsdatoen. 
§ 13 Stk. 8. Elleverandøren kan annullere tilflytningen til og med arbejdsdagen før skæringsdatoen. 
§ 14 Stk. 3. Elleverandøren kan annullere en fraflytning til og med arbejdsdagen før skæringsdatoen. 
 
For adgang til tre års data rettes teksten til følgende i forskriften: 
§ 11. 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 
 
Her er afregningsformen slettet, da den reelt slet ikke har betydning for adgangen til data. Der er altid adgang til 
elleverandørens data, dog højest tre år uanset afregningsform.  
 
Ordlyden for afbrydelser rettes alle steder fra tekniske afbrydelser til fysiske afbrydelser idet der ikke er nogen 
forskel. Det drejer sig om følgende i forskriften: 
Henvisningen i indholdsfortegnelsen til kapitel 12 bliver til: ”Fysisk afbrydelse og genåbning af et målepunkt” 
Overskriften i kapitel 12 bliver til: ”Fysisk afbrydelse og genåbning af et målepunkt” 
Definitionen 1.21 bliver til ”Fysisk afbrydelse”. Herefter flyttes definitionen, så alle definitioner stadig står i 
alfabetisk rækkefølge, hvilket vil renummerere de øvrige definitioner.  
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