
 

 

 

 

 

13. oktober 2020 

 

Sagsnummer 19/11991 

 

DEMA/SBCL 

 

TERI/CAHE 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 

3300 Frederiksværk 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 
 

 

 

Forsyningstilsynets afgørelse om Ener-
ginets metodeanmeldelse vedrørende 
forskrifterne C1, C2, C3, D1 og I  

 

RESUMÉ 
 

Forsyningstilsynet har i denne sag vurderet om Energinets anmeldelse af 16. august 

2019 om ændringer af Energinets forskrifter C1, C2, C3, D1 og I kan godkendes efter 

elforsyningsloven. Energinet er den danske transmissionssystemoperatør (TSO). 

Energinet har i maj 2019 indgået en aftale med TSO’erne fra Norge, Sverige og Finland 

om at indtræde i en fælles harmoniseret nordisk ordning for balanceafregning, som de 

øvrige nordiske TSO’er har etableret i ramme af det fælles nordiske TSO-selskab, eSett.   

 

Forsyningstilsynets godkendelse af Energinets anmeldelse vil bl.a. udgøre grundlaget 

for, at Energinet kan ændre deres forskrifter med henblik på, at Energinet kan indtræde 

i en fælles nordiske ordning for balanceafregning (Nordic Balancing Settlement, NBS). 

 

Der har under Forsyningstilsynets høring over Energinets anmeldelse været fokus på 

en ændret metode for fikseringprocessen, hvorefter tidspunktet for balancefikseringen 

fremrykkes med 2,5 måned, således at datagrundlaget fikseres på 13. dagen efter drifts-

døgnet. Netvirksomhederne vil således få mindre tid til at sende korrektioner til måle-

data, inden det indgår i den endelige balanceafregning.  

 

Forsyningstilsynet har godkendt denne metode. Forsyningstilsynet har i sin vurdering 

inddraget resultatet af en konsekvensanalyse udarbejdet af Energinet, der viser, at 

denne fremrykning vil medføre en begrænset mængde af målefejl i de målte energi-

mængder. 

 

Forsyningstilsynet har også lagt vægt på, at de potentielt forøgede omkostninger ved 

fremrykningen af den endelige balanceafregning for balanceansvarlige aktører og el-

handelsvirksomheder og ultimativt slutkunder skal ses i sammenhæng med den gevinst 

for dansk samfundsøkonomi, som der forventes opnået ved Energinets indtræden i 

eSett og ved at harmonisere balancefikseringen med de øvrige nordiske lande i Nordic 

Balancing Settlement. 
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Energinet har således oplyst, at der kan forventes en samfundsøkonomisk nettogevinst 

for Danmark på 80-220 mio. DKK over en 10-årig periode som et resultat af mere effek-

tive IT- og forretningsprocesser for danske balanceansvarlige aktører og danske elhan-

delsvirksomheder, der agerer på de andre nordiske landes elmarkeder. Der forventes 

derudover en øget konkurrence på det danske elmarked.  

 

Under høringen har der ligeledes været fokus på en ny metode for prissætning af net-

tabskorrektionen, hvorefter korrektion af måledata efter balancefikseringen vil blive af-

regnet til regulerkraftprisen i det pågældende budområde i stedet for elspotprisen.  

 

Forsyningstilsynet har også godkendt denne metode, idet Forsyningstilsynet bl.a. har 

lagt vægt på, at der med metoden vil være overensstemmelse mellem prisen for uba-

lancer i balanceafregningen og i de efterfølgende korrektionsafregninger. Hvis der er fejl 

i indsendte måledata, der resulterer i, at en elhandelsvirksomhed uberettiget betaler for 

en række ubalancer, vil elhandelsvirksomheden ved korrektionsafregningen blive kom-

penseret til den samme pris.  

 

Forsyningstilsynet har herefter sammenfattende fundet at kunne godkende Energinets 

metodeanmeldelse af 16. august 2019 om ændringer af Energinets forskrifter for så vidt 

angår forskrifterne C1, C2, C3, D1 og I.  

 

Forsyningstilsynet har derimod ikke fundet grundlag for en anmeldt ændring vedrørende 

delegering af kommunikation med Datahub, idet det pågældende spørgsmål om an-

svarsfordeling mellem netvirksomheden og den tredjemand, som netvirksomheden de-

legerer sin indberetningsopgave til, beror på en fortolkning reglerne i elforsyningsloven 

om netvirksomhedernes pligt til indberetning af data til Datahub.  

 

Forsyningstilsynet offentliggør denne afgørelse på tilsynets hjemmeside.  

AFGØRELSE 
 

Forsyningstilsynet godkender Energinets anmeldte ændringer af gældende metoder og 

nye metoder i forskrifterne C1 (metode nr. 1 og 2), C2 (metode nr. 3 og 4), C3 (metode 

nr. 5, 6 og 7), D1 (metode nr. 8, 9 og 10) og I (metode 18).  

 

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af § 73 a, stk. 1, i elforsyningsloven, og 

§ 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

SAGENS FORLØB OG VÆSENTLIGE AKTER 

Energinet har den 16. august 2019 indgivet en anmeldelse til Forsyningstilsynet vedrø-

rende ændringer til forskrifterne C1, C2, C3, D1, F1, H1, H3 og I. Energinets anmeldelse 

udgør bilag 1 til Forsyningstilsynets afgørelse.  

 

Baggrunden for metodeanmeldelsen er overgangen til den fælles nordiske balanceaf-

regning Nordic Balancing Settlement (herefter NBS).  
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Energinet har til anmeldelsen udarbejdet et notat af 16. august 2019, hvori Energinet 

har kommenteret høringssvar modtaget under Energinets offentlige høring af udkast til 

anmeldelse for perioden 27. maj - 1. juli 2019. Det fremgår af høringsnotatet, at hørings-

svarene har medført ændring eller præcisering på flere punkter i Energinets anmeldelse 

af 16. august 2019 til Forsyningstilsynet. Energinets høringsnotat udgør bilag 2 til For-

syningstilsynets afgørelse.   

 

For den fulde ordlyd af Energinets redegørelse for de enkelte ændringer henvises til 

Energinets metodeanmeldelse og ændringerne af de enkelte forskrifter. De enkelte for-

skrifter med ændringer, udgør bilag 3a-3h til Forsyningstilsynets afgørelse: 

 

Bilagsnr. til afgørelsen 

C1: Vilkår for balanceansvar    3a 

C2: Balancemarkedet og balanceafregning   3b 

C3: Planhåndtering - daglige procedurer   3c 

D1: Afregningsmåling    3d 

F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet  3e 

H1: Skift af elhandelsvirksomhed, flytning m.v.   3f 

H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold  3g 

I: Stamdata     3h 

 

I forskrift H1 indsættes et afsnit fra forskrift C1 vedrørende elhandelsvirksomheders kon-

kurs samt korrekturrettelser og præciseringer. I forskrift H3 består ændringerne i en præ-

cisering af definitioner og konsekvensrettelser. Energinets anmeldelse indeholder såle-

des ikke nye metoder eller ændringer af gældende metoder i forskrifterne H1 og H3. 

Forskrifterne H1 og H3 vil således ikke blive behandlet yderligere i Forsyningstilsynets 

afgørelse.   

 

Forsyningstilsynet gennemførte i perioden 16.-30. september 2019 en offentlig høring 

over Energinets anmeldelse af 16. august 2019. Forsyningstilsynet modtog tre hørings-

svar, der udgør henholdsvis bilag 4a, 4b og 4c til Forsyningstilsynets afgørelse.  

 

Forsyningstilsynet anmodede den 8. oktober 2019 Energinet om at forholde sig til hø-

ringssvarene, der var fremkommet under Forsyningstilsynets offentlige høring. Energi-

net fremkom med bemærkninger hertil i notat af 28. oktober 2019, der supplerer anmel-

delsen, og som udgør bilag 5 til Forsyningstilsynets afgørelse.  

 

Forsyningstilsynet har den 2. april 2020 stillet en række opklarende spørgsmål til Ener-

ginet. Energinet har besvaret de pågældende spørgsmål den 23. april 2020.  

 

Den oprindelige anmeldelse til Forsyningstilsynet indeholdt en annullering af forskrift F1. 

Efter en dialog mellem Forsyningstilsynet og Energinet valgte Energinet den 24. juni 

2020 at ændre anmeldelsen, så ændringerne vedrørende F1 udgår af anmeldelsen.  

 

Forsyningstilsynet vil i særskilte afsnit nedenfor gøre nærmere rede for Energinets an-

meldelse. 
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BAGGRUND 

BALANCEANSVAR OG PLANER  

I ethvert elsystem er det nødvendigt med en aktør, der har ansvar for den overordnede 

stabilitet i nettet – hvilket vil sige, at både forbrug, produktion, import og eksport samt 

frekvens og spænding skal holde sig inden for aftalte grænser. Denne aktør kaldes den 

systemansvarlige virksomhed (systemoperatør), og i Danmark varetages denne rolle af 

Energinet. 

 

For at sikre, at balancen mellem køb og salg af el konstant opretholdes, har udvalgte 

aktører på elmarkedet status som "balanceansvarlige". Al produktion, forbrug og handel 

med el skal være tilknyttet en balanceansvarlig aktør. Således anmelder de balancean-

svarlige aktører anmelder deres forventede aktivitet til Energinet ved indsendelse af for-

skellige planer. Senest kl. 15.00 dagen inden driftsdøgnet indsender de balanceansvar-

lige aktører en såkaldt aktørplan til Energinet med en samling af såkaldte time-energier 

- en opgørelse over købte og solgte MW pr. time - for det kommende døgn. 

 

Denne plan kan justeres frem til 45 minutter før driftstimen, hvorefter den er bindende 

for den balanceansvarlige aktør. Der er dog ikke krav om, at de balanceansvarlige ak-

tører skal være i balance - hverken i aktørplanen eller i selve produktionen og forbruget 

i driftstimen. Ubalancer i planen og afvigelser fra planen i driftstimen afregnes efterføl-

gende i balancemarkedet. 

 

I aktørplanen indgår ud over time-energierne også handelsplaner. Handelsplanerne an-

giver selve udvekslingen af el mellem to balanceansvarlige aktører. De balanceansvar-

lige aktører, der har produktionsbalanceansvar, skal desuden indsende en køreplan, der 

angiver produktionen opdelt i 5-minutters intervaller over det kommende døgn. Køre-

planen indsendes senest kl. 17.00 inden driftsdøgnet og opdateres løbende i tilfælde af 

ændringer i den forventede produktion. 

 

De balanceansvarlige aktører kan handle sig i balance frem til én time før driftstimen. 

Fra måneder og år før driftsdøgnet og frem til dagen før driftsdøgnet foregår aktiviteten 

på forwardmarkedet, hvor der sælges finansielle produkter, der prissikrer den fremtidige 

”day-ahead” elpris. På selve dagen før driftsdøgnet foregår handlen på ”day-ahead” mar-

kedet og frem til driftsøjeblikket kan de balanceansvarlige aktører handle sig i balance 

på det grænseoverskridende ”intraday” marked.  

 

 

 

FIGUR 1 | ELMARKEDERNE 
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Herefter ligger ansvaret for at balancere systemet alene hos systemoperatøren, som 

gennem en række systemydelser kan tilpasse produktionen. Balancen opretholdes 

blandt andet ved, at Energinet køber el (opregulering) eller sælger el (nedregulering) på 

balancemarkedet. Samtidig stabiliseres frekvensen i nettet af de automatiske reserver i 

selve driftsøjeblikket. 

 

Efter driftsdøgnets afslutning indsamles målinger af faktisk forbrug og produktion og 

sammenholdes med aktørplanerne. Herefter afregnes ubalancerne mellem planlagt pro-

duktion/forbrug og de faktiske mængder til de priser, som blev genereret i balancemar-

kedet, dvs. regulerkraftprisen. 

MODELLER FOR AFREGNING AF UBALANCER TIL REGULERKRAFTPRISEN 

Pkt. 4.5. i Energinets forskrift C2, der som tekst ikke har indhold som en metode, og som 

videreføres uændret ved den aktuelle metodeanmeldelse, gør rede for to modeller for 

afregning af ubalance til regulerkraftprisen:  

 

Prissætning af regulerkraft 

I det nordiske elbørsområde eksisterer der to modeller for afregningen af regulerkraft - 

etprismodellen og toprismodellen. I Energinet Elsystemansvar's område anvendes - 

som i det øvrige Norden - toprismodellen ved afregning af produktionsubalancer og 

etprismodellen ved afregning af regulerkraft på forbrug & handel. 

  

Toprismodellen: 

1. Ubalancer, der går i samme retning som systemets samlede ubalance, og som der-

med bidrager til systemets samlede ubalance, bliver afregnet til områdets regulerkraft-

pris.  

2. Ubalancer, der går i den modsatte retning af systemets samlede ubalance, og som 

dermed "hjælper" systemet, bliver afregnet til områdets elspotpris. 

  

Etprismodellen: 

1. Ubalancer, uanset retning, afregnes til områdets regulerkraftpris. 

  

Toprismodellen skaber et driftsoverskud hos Energinet Elsystemansvar i de timer, hvor 

der er modsatrettede ubalancer hos de balanceansvarlige aktører. Overskuddet benyt-

tes af Energinet Elsystemansvar til delvis finansiering af den faste rådighedsbetaling for 

reservekapacitet og reducerer derigennem systemtariffen. 

DET NORDISKE TSO SAMARBEJDE OM FÆLLES BALANCEAFREGNING 

TSO’erne fra de øvrige nordiske lande (Statnett, Norge; Svenska kraftnät, Sverige; Fing-

rid, Finland) stiftede i 2013 selskabet eSett, der har hovedsæde i Helsinki i Finland.  

 

De øvrige nordiske TSO’er overførte deres respektive nationale opgaver med balance-

afregning til en fælles nordisk ordning for balanceafregning (Nordic Balancing Settle-

ment, NBS). NBS har siden maj 2017 i organisatorisk ramme af eSett afregnet balance-

ansvarlige aktører for deres ubalancer på vegne af de øvrige nordiske TSO’er. 

 

Energinets helejede datterselskab, Energinet Elsystemansvar A/S, indgik den 14. maj 

2019 en aftale med de øvrige nordiske TSO’er om, at Energinet kan indtræde i NBS.  

  



FORSYNINGSTILSYNET | FORSYNINGSTILSYNETS AFGØRELSE OM ENERGINETS METODEANMELDELSE 

VEDRØRENDE FORSKRIFTERNE C1, C2, C3, D1 OG I 

Side 6/38 

Energinets helejede datterselskab, Energinet Elsystemansvar A/S, bliver med investe-

ringen aktionær i eSett, og de fire nordiske TSO’er vil herefter have lige store ejerandele 

i eSett med hver 25 pct. 

METODERNES KONSEKVENSER FOR DANSK SAMFUNDSØKONOMI  

Energinet har forud for anmeldelsen af 16. august 2019 til Forsyningstilsynet haft en 

dialog med markedsaktører og interessenter. Energinet har ligeledes gennemført et in-

formations- og dialogmøde for aktører og interessenter den 12. april 2019. 

 

Energinet har i forbindelse hermed udarbejdet et notat, der bl.a. redegør for de forven-

tede konsekvenser af de ændrede forskrifter for samfundsøkonomien, konkurrencen og 

markedsaktører (balanceansvarlige aktører og elhandelsvirksomheder) i Danmark. 

Energinets notat af 9. april 2019 udgør bilag 6 til Forsyningstilsynets afgørelse. 

 

Notatet henviser bl.a. til, at den finske konsulentvirksomhed for analyse og rådgivning 

inden for energimarkeder, VaasaETT1, har udarbejdet en rapport, ”Analysis of socio-

economic benefits of Energinet joining NBS”, december 2018, for Energinet. 

 

Rapporten viser, at der kan forventes en samfundsøkonomisk nettogevinst for Danmark 

på 80-220 mio. DKK over en 10-årig periode, når der tages udgangspunkt i Finansmini-

steriets vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, august 2017. 

 

Denne samfundsøkonomiske gevinst for Danmark vil være et resultat af mere effektive 

IT- og forretningsprocesser for danske balanceansvarlige aktører og danske elhandels-

virksomheder, som agerer på flere nordiske landes elmarkeder, samt en øget konkur-

rence på det danske elmarked, når danske balanceansvarlige aktører og danske elhan-

delsvirksomheder samt Energinet har fået afholdt initiale implementeringsomkostninger. 

METODERNES KONSEKVENSER FOR DANSKE AKTØRER 

Flytningen af balanceafregningen til det fælles nordiske TSO-selskab eSett indebærer, 

at balanceafregningen fremadrettet vil blive lukket på 13. dagen efter driftsdøgnet. Ba-

lancefikseringen fremrykkes således med 2,5 måned i forhold til den gældende metode.  

 

Energinet oplyser i anmeldelsen, at det tidligere tidspunkt for balancefikseringen kan 

indebære en øget usikkerhed i datagrundlaget, der anvendes ved balanceafregningen. 

Det skyldes, at netvirksomhederne pga. fremrykningen af fikseringstidspunktet vil have 

kortere tid til at indsende korrektioner til de oprindeligt indsendte data, hvilket kan med-

føre øgede omkostninger i balanceafregningen. 

 

Energinet har derfor forud for indgivelsen af anmeldelsen af 16. august 2019 til Forsy-

ningstilsynet gennemført en analyse af konsekvenserne ved at fremrykke balancefikse-

ringen. Resultaterne af analysen indgår i Energinets anmeldelse af 16. august 2019 (bi-

lag 1). Analysen er foretaget for samtlige balanceansvarlige aktører og vedrører i alt 

2.159 timers måledata i 1. kvartal 2019.  

 

 
1 https://www.vaasaett.com/ 

 

https://www.vaasaett.com/
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Analysen er udarbejdet ved at beregne den absolutte afvigelse (time for time) mellem 

den målte energi ved 3. refiksering (det vil sige 3 måneder efter driftsdøgnet) og et skøn 

på den målte energi på 13. dagen efter driftsdøgnet.  

 

Der er tale om et skøn, idet Energinet efter den gældende metode ikke foretager en 

fiksering af datagrundlaget på 13. dagen efter driftsdøgnet. Skønnet er foretaget som et 

gennemsnit af de målte værdier på fikseringen (5 dage efter driftsdøgnet) og 1. refikse-

ring (1 måned efter driftsdøgnet), der begge foretages som led i den gældende metode.  

 

Analysen viser, at konsekvensen ved at fremrykke balancefikseingen var henholdsvis 

0,21 pct. for forbrug og 0,18 pct. for produktion i de målte energisummer for 1. kvartal 

2019. Der ses således en let øget mængde af målefejl, der kommer til at indgå i balan-

ceafregningen.   

 

Energinet har dernæst udarbejdet et skøn over, hvad afvigelsen i måledata ved at frem-

rykke balancefikseringen indebærer for de balanceansvarlige aktører i kroner.  

 

Skønnet er foretaget ved at tage afvigelsen i måledata og gange med en merpris på 50 

DKK/MWh (regulerkraftpris). Regulerkraftprisen er skønsmæssigt fastsat, men er kon-

sistent med middelværdien af den absolutte forskel mellem spot og regulerkraftprisen i 

1. kvartal 2019. 

 

Analysen af omkostningerne tager udgangspunkt i en ”worst case scenario”, hvor hele 

den korrigerede måledata har modarbejdet systemet. Analysen viser, at omkostningen 

for samtlige balanceansvarlige aktører var henholdsvis 968.105 DKK for forbrug og 

864.704 DKK for produktion i 1. kvartal 2019. Den største omkostning for én enkel ba-

lanceansvarlig aktør var henholdsvis 319.600 DKK for forbrug og 468.749 DKK for pro-

duktion i 1. kvartal 2019. 

FORSKRIFT C1: VILKÅR FOR BALANCEANSVAR 

Forskrift C1 definerer begrebet "balanceansvar" og gennemgår indholdet af "Aftale om 

balanceansvar", som en ny aktør skal underskrive for at blive balanceansvarlige aktør.  

 

Forsyningstilsynet skal først gøre rede for tekster i eller tilknyttet forskrift C1, der hver 

især ikke har indhold af ”metode”, omfattet af § 73 a, stk. 1, i elforsyningsloven. Disse 

tekster har dog betydning for at forstå visse sammenhænge i sagen, herunder, når det 

gælder henvisninger til de pågældende tekster i flere af de anmeldte metoder og i hø-

ringssvar: 

 

I ramme af forskrift C1 vil Energinet således indsætte følgende definition af ”en balan-

ceafregningsansvarlig”, som i praksis vil være eSett: 

 

”Virksomhed, der er ansvarlig for at udføre balanceafregningen i det nordiske elmarked, 

herunder beregning og fakturering af balanceafregning, jf. forskrift C1 samt fakturering  

af systemydelser med markedsaktørerne.” 

 

Dertil har Energinet som bilag til anmeldte metoder i forskrift C1 vedlagt den privatretlige 

aftale, ”Imbalance Settlement Agreement” (eSett-aftalen), som hver enkelt balancean-

svarlig aktør, herunder fra Danmark, vil skulle indgå med eSett. Det fremgår af eSett-
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aftalens pkt. 16 og pkt. 17, at retlige konflikter mellem en balanceansvarlig aktør og eSett 

om betalinger som led i balanceafregning skal afgøres efter finsk lovgivning, og at kon-

flikter, der ikke kan forliges ved forhandling, skal afgøres af en finsk voldgiftsinstans. 

 

Energinet har anmeldt to nye metoder til forskrift C1 

METODE NR. 1: GODKENDELSE AF BALANCEANSVARLIG AKTØR 

Efter den gældende ordning, der hidtidigt ikke har været anmeldt og godkendt som en 

metode, skal hver enkel balanceansvarlige aktør indgå en aftale om balanceansvar med 

Energinet, hvor den balanceansvarlige aktør forpligtes til at indsende en daglig aktør-

plan, mens Energinet forestår afregning af ubalancer.  

 

Efter den anmeldte metode skal hver enkel balanceansvarlige aktør indgå to aftaler for 

at kunne agere på elmarkedet: En aftale om balanceansvar med Energinet og en aftale 

om ubalanceafregning (”Imbalance Settlement Agreement”) med eSett.  

 

Energinet bemærker, at der med den anmeldte metode vil være tale om, at eSett frem-

over vil blive de balanceansvarlige aktørers direkte modpart ved afregning af ubalancer. 

METODE NR. 2: SKIFT AF BALANCEANSVARLIG AKTØR 

Efter den gældende ordning, der hidtidigt ikke har været anmeldt og godkendt som en 

metode,  

- påhviler det den enkelte elhandelsvirksomhed  

- at anmelde skift af forbrugs- og produktionsbalanceansvarlig aktør  

- ved anmeldelse til Datahub-markedsportalen,  

- idet dette skift kan ske med 10 arbejdsdages varsel til en vilkårlig dag. 

 

Den gældende ordning indebærer herunder, at skift af produktionsbalanceansvarlig ak-

tør skal gennemføres for alle eller udvalgte produktionsmålepunkter pr. netområde, som 

elhandelsvirksomheden er registreret som elhandelsvirksomhed for. Der kan ikke an-

meldes skift af produktionsbalanceansvarlig aktør på produktionsmålepunkter, hvor el-

handelsvirksomheden har anmeldt leverandørskift, som stadig kan annulleres. 

 

Efter den anmeldte metode  

- påhviler det den enkelte balanceansvarlige aktør  

- at anmelde skift af forbrugs- og produktionsbalanceansvar for elhandelsvirksomheder 

- ved anmeldelse til eSetts Online-Service-portal,  

- hvorefter eSett informerer Datahub om skiftet,  

- idet dette skift kan ske med 14 dages varsel til en vilkårlig dag. 

 

Den anmeldte metode indebærer herunder, at skift af produktionsbalanceansvarlig aktør 

skal gennemføres for alle nuværende og fremtidige målepunkter, som elhandelsvirk-

somheden aftager fra eller har anmeldt kommende aftag fra, og skal ske pr. netområde. 

 

Energinet har i anmeldelsen bemærket, at der med den anmeldte metode fortsat vil være 

tale om en simpel opgave, som ikke kræver udvikling af IT-understøttelse. Den ændrede 

proces vil heller ikke medføre forøgede risici eller omkostninger for den enkelte elfor-

bruger, da de generelle krav om balanceansvar og behov for kontraktlige forhold mellem 

elhandelsvirksomheden og den enkelte balanceansvarlige aktør ikke ændres. 
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Energinet har i anmeldelsen også bemærket, at den anmeldte metode må forventes at 

medføre en begrænsning i forhold til elhandelsvirksomheders valg af produktionsbalan-

ceansvarlig, da dette valg fremover skal ske pr. netområde og ikke pr. målepunkt. En 

elhandelsvirksomhed vil dog fortsat have handlefrihed til at kunne optræde som flere 

elhandelsvirksomheder i markedet med hver sin produktionsbalanceansvarlige aktør. 

 

Energinet har den 2. juli 2020 bekræftet over for Forsyningstilsynet, at denne mulighed 

vil være i overensstemmelse med den gældende metode i forskrift I, hvorefter enhver 

aktør vil skulle identificeres i form af et GLN-nummer (Global Location Number). 

FORSKRIFT C2: BALANCEMARKEDET OG BALANCEAFREGNING 

Forskrift C2 beskriver, hvordan Energinet har organiseret balancemarkedet. Herunder 

specificeres reglerne for afregning af ubalancer til regulerkraftprisen. Se ovenfor om 

etprismodellen og toprismodellen i afsnittet ”Modeller for afregning af ubalancer til regu-

lerkraftprisen”. Forskrift C2 henvender sig primært til virksomheder, som er aktive i en-

grosmarkedet. 

 

Energinet har anmeldt to nye metoder til forskrift C2. 

METODE NR. 3: DELTAGELSE PÅ REGULERKRAFTMARKEDET 

Efter den gældende ordning, der hidtidigt ikke har været anmeldt og godkendt som en 

metode, sker fakturering/kreditering ved afregning af ubalancer til regulerkraftprisen for 

én kalendermåned ad gangen ifølge den enkelte balanceansvarlige aktørs aftale om 

balanceansvar med Energinet.  

 

Efter den anmeldte metode skal fakturering/kreditering ved afregning af ubalancer til 

regulerkraftprisen ske for én uge ad gangen ifølge den enkelte balanceansvarlige aktørs 

aftale med eSett, ”Imbalance Settlement Agreement”. 

 

Energinet supplerer den tekstmæssige beskrivelse af den anmeldte metode nr. 3 i for-

skrift C2 med følgende grafiske oversigt over afregningsprocessen: 

 

METODE NR. 4: REGULERKRAFT - INDSENDELSE AF PLANER, PRISSÆT-

NING OG AFREGNING 

Efter den gældende ordning, der hidtidigt ikke har været anmeldt og godkendt som en 

metode, skal hver enkelt balanceansvarlige aktør sende en aktørplan, der kan bestå af 
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op til tre elementer, og som danner grundlag for balanceafregningen, til godkendelse 

hos Energinet Elsystemansvar A/S (Energinet). 

 

Efter den anmelde metode skal en balanceansvarlig aktør eller en elbørs (Nominated 

Electricity Market Operator, NEMO) på vegne af en aktør, sende en plan, der kan bestå 

af op til tre elementer, og som danner grundlag for balanceafregningen, til den balance-

afregningsansvarlige (eSett). 

 

Forskelle mellem de tre planelementer, som skal indsendes efter den gældende ordning, 

og de op til tre planelementer, der vil skulle indsendes efter den anmeldte metode, ses 

afspejlet i nedenstående tabel: 

 

Den gældende ordning Den anmeldte metode 

Den oprindelige aktørplan, 

som en balanceansvarlig ak-

tør har sendt, og som Ener-

ginet har godkendt på dagen 

før driftsdøgnet 

Evt. handelsplaner, som en balanceansvarlig aktør i 

tilfælde af handel med en anden balanceansvarlig ak-

tør har sendt til eSett, eller den handelsplan, som 

NEMO’erne har sendt til eSett på vegne af balance-

ansvarlige aktørerer, på dagen før driftsdøgnet 

Justeringer af aktørplanen, 

som en balanceansvarlig ak-

tør har sendt, og som Ener-

ginet har godkendt i løbet af 

driftsdøgnet som følge af in-

traday-handel 

Tilføjelser af handelsplaner, som en balanceansvarlig 

aktør i tilfælde af handel med en anden balancean-

svarlig aktør har sendt til eSett, eller den handelsplan, 

som NEMO’erne har sendt til eSett på vegne af ba-

lanceansvarlige aktører i løbet af driftsdøgnet som 

følge af intraday handel 

Tillægsplan i overensstem-

melse med den regulering, 

som Energinet har aktiveret 

hos en balanceansvarlig ak-

tør 

Tillægsplan i overensstemmelse med den regulering, 

som Energinet har aktiveret hos en balanceansvarlig 

aktør 

 

Energinet bemærker, at der med den anmeldte metode vil være tale om, at de balance-

ansvarlige aktører vil skulle melde færre planer ind. Energinet vurderer herefter, at den 

anmeldte metode vil reducere de administrative byrder for de balanceansvarlige aktører.  

FORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING - DAGLIGE PROCEDURER 

Forskrift C3 omhandler de forretningsmæssige regler for daglig planhåndtering mellem 

Energinet og de balanceansvarlige aktører. Forskriften henvender sig primært til virk-

somheder, som er aktive i engrosmarkedet. 

 

Energinet har anmeldt tre nye metoder til forskrift C3. 

METODE NR. 5: INDSENDELSE AF PLANER 

Efter den gældende ordning, der hidtidigt ikke har været anmeldt og godkendt som en 

metode, afregner Energinet timeubalancer til regulerkraftprisen over for de balancean-

svarlige aktører. Dertil skal de balanceansvarlige aktører sende aktørplaner for produk-

tion, forbrug og handel til Energinet som bindende grundlag for afregning af timeubalan-

cer til regulerkraftprisen.  

 



FORSYNINGSTILSYNET | FORSYNINGSTILSYNETS AFGØRELSE OM ENERGINETS METODEANMELDELSE 

VEDRØRENDE FORSKRIFTERNE C1, C2, C3, D1 OG I 

Side 11/38 

Efter den anmeldte metode vil det være eSett, der vil skulle forestå afregningen, og 

dermed eSett, der vil skulle modtage planer for daglige procedurer fra aktører. Dertil skal 

hver enkelt balanceansvarlig aktør, der handler med en anden balanceansvarlig aktør, 

sende handelsplaner til eSett som bindende grundlag for afregning af timeubalancer til 

regulerkraftprisen. Hvis en balanceansvarlig aktør indgår i en handel med en NEMO, er 

det NEMO’en, der skal sende handelsplanen på vegne af den balanceansvarlig aktør til 

eSett. 

 

Energinet bemærker, at der med den anmeldte metode vil være tale om, at de balance-

ansvarlige aktører fremover alene skal indrapportere bilaterale handler til eSett, og at de 

balanceansvarlige aktører vil få ugentlig afregning frem for månedlig afregning. 

METODE NR. 6: INDSENDELSE AF HANDELSPLANER 

Efter den gældende ordning, der hidtidigt ikke har været anmeldt og godkendt som en 

metode, skal hver enkelt balanceansvarlig aktør sende aktørplaner for det kommende 

driftsdøgn til Energinet. I perioden mellem foreløbig - og endelig balancekontrol kontrol-

lerer Energinet de balanceansvarlige aktørers aktørplaner. Kontrollen omfatter dels 

overensstemmelse mellem modparternes handelsplaner, dels at aktørplanerne er i ba-

lance time for time. 

 

Efter den anmeldte metode skal en balanceansvarlig aktør, der har handlet med en an-

den balanceansvarlig aktør, eller en NEMO, der har handlet med en balanceansvarlig 

aktør, indsende de indbyrdes handelsplaner til eSett. 

 

Energinet bemærker, at der med anmeldte metode vil blive offentliggjort en mere detal-

jeret beskrivelse af kommunikationsflowet i form af en opdatering af tekniske bilag. Ener-

ginet vurderer, at rapporteringsomfanget for de balanceansvarlige aktører vil blive lem-

pet som følge af den anmeldte metode.  

METODE NR. 7: KONTROL AF PLANER 

Efter den gældende ordning, der hidtidigt ikke har været anmeldt og godkendt som en 

metode, tilbyder Energinet at sende en foreløbig kontrol til den enkelte balanceansvarlig 

aktør. En foreløbig kontrol indeholder information, om aktøren er i balance eller ej, om 

den balanceansvarlige aktørs handelsplaner er i overensstemmelse med modparternes 

handelsplaner eller ej, og om hvilke tidsserier der udgør grundlaget for den foreløbige 

kontrol. 

 

Dertil sender Energinet en meddelelse til den balanceansvarlige aktør om en endelig 

kontrol af aktørplaner. Denne meddelelse indeholder information, om den balancean-

svarlige aktør er i balance, samt om hvilke godkendte aktørplaner der udgør grundlaget 

for den endelige kontrol.  

 

Efter den anmeldte metode udgår foreløbig og endelig kontrol af aktørplaner som et 

samlet begreb. 

 

Energinet bemærker, at der med den anmeldte metode vil være tale om, at bortfaldet af 

balancekontrol vil reducere omfanget af kommunikationsstrømmen mellem de balance-

ansvarlige aktører og Energinet.  
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FORSKRIFT D1: AFREGNINGSMÅLING  

Forskrift D1 henvender sig primært til netvirksomhederne og angiver de forpligtelser og 

opgaver, som netvirksomhederne er pålagt i forhold til måling af elforbrug samt indsen-

delse af måledata til Datahub.  

 

Herudover beskriver forskriften den behandling og beregning, som de indsendte måle-

data gennemgår i Datahub. Elhandelsvirksomhederne modtager og henter løbende de 

behandlede data, som skal benyttes til fakturering af slutkunden.  

 

Energinet har anmeldt to metodeændringer og én ny metode til forskrift D1.   

METODE NR. 8: ÆNDRINGER I FIKSERINGSPROCESSER 

Netvirksomhederne skal indsende måledata til Datahub uden ugrundet opholdt og se-

nest kl. 10.00 den 3. arbejdsdag efter driftsdøgnet, jf. figur 2. Netvirksomhederne kan 

desuden efterfølgende indsende korrektioner til den indsendte måledata op til 36 må-

neder efter driftsdøgnet. 

FIGUR 2 | TIDSFRISTER FOR INDSENDELSE AF MÅLEDATA 

 

 

Kilde: Energinet 

 

Netvirksomhederne fremsendte måledata danner grundlag for balanceafregningen og 

engrosafregningen. Fremsendte korrektioner til måledata anvendes i nettabskorrektion-

en.  

 

I balanceafregningen indsamles målinger af faktisk forbrug og produktion og sammen-

holdes med de balanceansvarliges indsendte aktørplaner. Herefter afregnes ubalan-

cerne mellem planlagt produktion/forbrug og de faktiske mængder til de priser, som blev 

genereret i balancemarkedet.  

 

De balanceansvarlige aktører er økonomisk ansvarlige over for Energinet for ubalancer 

mellem forventet og reel produktion og forbrug i driftsdøgnet. Balanceafregningen fore-

tages efter den gældende metode mellem Energinet og de balanceansvarlige aktører. 
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De balanceansvarlige aktører afregner herefter aktørerne, herunder elhandelsvirksom-

hederne, for summen af handlerne i markedet samt ubalancerne i balanceafregningen, 

som svarer til det faktisk målte forbrug og produktion. 

 

Engrosafregningen er afregningen af markedet mellem Energinet, netvirksomheden og 

elhandelsvirksomheden. Afregningen foretages på baggrund af aggregerede forbrugs-

data udsendt fra DataHub2. Netvirksomheden og Energinet genererer hver en regning 

til elhandelsvirksomheden på baggrund af aggregeringerne.  

  

Nettabskorrektionen håndterer afregning af ændrede målte energimængder efter balan-

ceafregningen. På tidspunktet for balanceafregningen svarer de målte energimængder 

eksakt til de handlede energimængder. Nettabet bliver opgjort i forbindelse med balan-

ceafregningen som den samlede indfødning i nettet fratrukket forbrug hos samtlige el-

forbrugere. 

 

For at opretholde en tilstand i korrektionsafregningerne, hvor de målte energimængder 

svarer til de handlede, vil en ændring i de målte energier skulle have en modpostering i 

det opgjorte nettab. Ændringer i målte energimængder for et enkelt målepunkt skal der-

for handles mellem den elhandelsvirksomhed, der er tilknyttet det pågældende måle-

punkt og den elhandelsvirksomhed, der leverer el til dækning af nettab.  

  

For at fastlægge et datagrundlag, der kan danne grundlag for en foreløbig opgørelse af 

balance- og engrosafregningen, foretages en såkaldt fiksering (beregning) af måledata 

i Datahub. 

 

Efter den gældende metode foretages en fiksering af datagrundlaget på 5. arbejdsdag 

efter driftsdøgnet, jf. figur 3. Datahub sender herefter det fikserede datagrundlag til de 

balanceansvarlige aktører og netvirksomhederne, der kan anvende det i en foreløbig 

balance- og engrosafregning. 

FIGUR 3 | FIKSERINGSPROCESCESEN  

 

 
2 Aggregeringerne er baseret på måledata og priselementer. Aggregeringen viser således det samlede 

forbrug for alle elhandelsvirksomhedens målepunkter. 
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Kilde: Energinet. 

Note: Den gældende metode er illustreret med rød og den anmeldte metode er illustreret med grøn.  

 

Efter fikseringen gennemføres tre refikseringer (genberegninger) af datagrundlaget. Re-

fikseringen sker hver måned for de foregående tre måneder, således at den 3. og sidste 

refiksering af måledata finder sted tre måneder efter driftsdøgnet (M+3), jf. figur 3. Da-

taHub sender det refikserede datagrundlag til de respektive aktører efter hver refikse-

ring, hvorefter det anvendes i balance- og engrosafregningen. 

 

Netvirksomhederne har imidlertid mulighed for at sende korrektioner til måledata op til 

36 måneder efter driftsdøgnet. I forhold til engrosafregningen håndteres korrektionerne 

i to korrektionsafregninger (engrosafregninger) efter henholdsvis 15 og 36 måneder efter 

driftsmåneden (M+15 og M+36). Datagrundlaget til brug for engrosafregningen er såle-

des først endeligt 36 måneder efter driftsmåneden.  

 

Derimod indgår netvirksomhedernes fremsendte korrektioner af måledata efter den 3. 

refiksering ikke i balanceafregningen. Datagrundlaget til brug for balanceafregningen er 

således endeligt tre måneder efter driftsdøgnet. Korrektionerne håndteres i stedet som 

en nettabskorrektion. Korrektionerne foretages efter den gældende forskrift henholdsvis 

15 og 36 måneder efter driftsdøgnet (M+15 og M+36).  

 

Med den anmeldte metode ændres tidspunktet for, hvornår der foreligger et endeligt 

datagrundlag til brug for balanceafregningen (herefter balancefikseringen). Tidspunktet 

for balancefikseringen fremrykkes, så den foretages på 13. dagen efter driftsdøgnet 

(D+13), jf. figur 3. Såfremt måledata korrigeres efter balancefikseringen (D+13), indgår 

det imidlertid ikke i balanceafregningen. Det håndteres som en nettabskorrektion mellem 

de elhandelsvirksomheder, der er omfattet er korrektionen. Det vil sige elhandelsvirk-

somheden, der er tilknyttet det pågældende målepunkt omfattet af korrektionen og den 

elhandelsvirksomhed, der har leveret el til dækning af nettabet.  

 

Balancefikseringen fremrykkes således med 2,5 måned i forhold til den gældende me-

tode. Med den anmeldte metode foretages der ingen refikseringer af datagrundlaget, 

inden det indgår i den endelige balanceafregning. I stedet øges antallet af de efterføl-

gende korrektionsafregninger, så de gennemføres efter henholdsvis 3, 18 og 36 måne-

der (M+3, M+18 og M+36). 

 

Den anmeldte ændring af fikseringsprocessen har således primært betydning for balan-

ceafregningen. I forhold til engrosafregningen er det i praksis kun refikseringen efter to 

måneder, der udgår af fikseringsprocessen. Refikseringen efter tre måneder erstattes af 

en korrektionsafregning, der i forhold til engrosafregningen har den samme effekt som 

en refiksering, nemlig at korrigere datagrundlaget. Endelig gennemføres den anden kor-

rektionsafregning 18 måneder efter driftsmåneden i stedet for 15 måneder.  

METODE NR. 9: ØJEBLIKSAFREGNEDE ANLÆG  

Forskrift D1 har hidtil kun beskrevet måling og afregning for produktionsanlæg, som af-

sætter hele produktionen i markedet uanset tilslutningsform. Håndtering af øjebliksaf-

regnede installationstilsluttede anlæg, som kun sælger den energimængde, der fysisk 

leveres til elnettet (egenproducenter), har tidligere alene været beskrevet i Energistyrel-

sens retningslinjer for nettoafregning.   
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Med den anmeldte metode for øjebliksafregnede anlæg skal netvirksomheden måle og 

hjemtage den energi, der henholdsvis tilgår det kollektive elforsyningsnet og trækkes fra 

det kollektive elforsyningsnet.  

 

Energinet har oplyst, at baggrunden for den anmeldte metode er et behov for at beskrive 

regler for afregning af øjebliksafregnede installationstilsluttede anlæg som følge af be-

kendtgørelse nr. 100 af 29. januar 20193. Det skyldes, at øjebliksafregnede anlæg med 

bekendtgørelsen fritages for at betale beløb til dækning af PSO og pristillæg til miljøven-

lig elektricitet for deres øjebliksforbrug af elektricitet. Det er er derfor nødvendigt for 

Energinet at udarbejde metoder for indsamling og fremsendelse af måledata til Datahub.  

 

Metoden er udviklet sammen med aktørerne i arbejdsgruppen for nettoafregning, og 

svarer til den model der gennem mange år har været brugt for anlæg i nettoafregnings-

gruppe 4.  

METODE NR. 10: PRISSÆTNING AF NETTABSKORREKTION   

Efter den gældende metode indgår korrigerede måledata ikke i balanceafregningen efter 

den endelige refiksering (3 måneder efter driftsdøgnet). Såfremt der korrigeres i måle-

data efter den endelige refiksering, håndteres det i en nettabskorrektion4 mellem de be-

rørte elhandelsvirksomheder. Det vil sige mellem den elhandelsvirksomhed, der er til-

knyttet målepunktet, der er omfattet af korrektionen, og den elhandelsvirksomhed, der 

har leveret el til dækning af nettabet.  

 

Nettabskorrektionen håndterer således afregning af ændrede målte energimængder ef-

ter balanceafregningen. Idet alle korrektioner udlignes mellem elhandelsvirksomheder, 

er der tale om en nulsumsomfordeling. Korrektionsafregningerne foretages efter den 

gældende metode efter henholdsvis 15- og 36 måneder efter driftsmåneden, jf. figur 3.  

Efter den gældende metode afregnes korrektionerne mellem de berørte elhandelsvirk-

somheder til elspotprisen i det pågældende prisområde.  

 

Med den anmeldte metode ændres der i principperne for prissætningen af nettabskor-

rektionen, således at de elhandelsvirksomheder, der berøres af korrektionen, vil blive 

afregnet til regulerkraftprisen i det pågældende budområde i stedet for til elspotprisen. 

Det er regulerkraftprisen på tidspunktet for balanceafregningen, der anvendes i de ef-

terfølgende korrektionsafregninger.  

 

Nettabskorrektionen vil ligesom den gældende metode blive håndteret i korrektionsaf-

regningerne mellem de berørte elhandelsvirksomheder. Med de anmeldte metodeæn-

dringer til fikseringsprocessen i metode 8 foretages korrektionsafregningerne efter hen-

holdsvis 3, 18 og 36 måneder, jf. figur 3. 

 

 
3 Bekendtgørelse nr. 100 af 29. januar 2019 om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtel-

ser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på 

visse anlæg ejet af egenproducenten.  

4 Nettabskorrektionen er beskrevet i sagsfremstillingen under metode 8. 
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Energinet har oplyst om baggrunden for ændringen, at den tidligere gennemførelse af 

balanceafregningen5 vil kunne medføre forøgede ubalanceomkostninger for markeds-

aktørerne (balanceansvarlige aktører og elhandelsvirksomheder), hvilket Energinet vil 

kompensere for ved at ændre prissætningen af nettabskorrektionen.  

FORSKRIFT I: STAMDATA 

Forskrift I fastlægger de rettigheder og forpligtelser, som alle aktører på det danske mar-

ked er underlagt i forbindelse med oprettelse, behandling og udveksling af stamdata for 

målepunkter.  

 

Energinet har anmeldt fire ændringer til forskrift I, heraf to nye metoder.  

METODE NR. 15 OG 16: DATAHUBS ROLLE I ELMARKEDET OG AKTØRIDEN-

TIFIKATION 

Efter de gældende metoder i forskrift F1 skal aktørens IT-system godkendes i en sy-

stemtest og en efterfølgende aktørtest for at opnå tilladelse til at meddelelsesudveksle 

med Datahub.  

 

Det er desuden fastlagt, at enhver aktør i elmarkedet skal meddelelsesudveksle direkte 

med Datahub, og ingen aktør må meddelelsesudveksle direkte med andre aktører for 

så vidt angår meddelelser, der indgår i markedsforskrifterne for det danske elmarked.  

 

Endelig må én aktør alene have ét aktør-ID. En juridisk virksomhed kan imidlertid have 

flere aktører som følge af fusioner eller på grund af fordeling af opgaver på flere IT-

systemer. Aktøren skal benytte aktøridentifikationen, uanset hvor mange forskellige rol-

ler en aktør varetager.  

 

Energinet ønsker at flytte ovenstående metoder til forskrift I, hvor metoderne sammen-

skrives til én enkel metode. En flytning af allerede godkendte metoder skal ikke godken-

des af Forsyningstilsynet, hvorfor ændringen ikke behandles yderligere i afgørelsen. 

METODE NR. 17: DELEGERING AF KOMMUNIKATION  

I den gældende forskrift F1 er der en vejledning om, at aktører generelt ikke kan dele-

gere kommunikation til DataHub, dvs. tillade en anden aktør at indsende data til Data-

Hub på vegne af den pågældende aktør. 

 

En undtagelse findes for indsendelse af måledata. En netvirksomhed kan delegere det 

til en måleoperatører at kommunikere måledata til DataHub på vegne af netvirksomhed-

en.  

 

Energinet har anmeldt en ny metode, hvor det præciseres, at det altid er netvirksomhed-

en, der har ansvaret for manglende overholdelse af Energinets forskrifter. En manglende 

overholdelse af forskrifter er således et anliggende mellem Energinet og netvirksomhed-

en og ikke mellem Energinet og den tredjemand, som netvirksomheden har delegeret 

indberetningsopgaven til. 

 

 
5 Anmeldt i metode 8 (Balancefiksering). 
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Energinet oplyser, at baggrunden for anmeldelsen er en usikkerhed om ansvarsforde-

lingen mellem netvirksomheden og netvirksomhedens aftalepart.  

METODE NR. 18: TIDSFRISTER 

Tidsfristerne, der definerer det seneste eller tidligste tidspunkt for modtagelse af med-

delelser til Datahub, har ikke tidligere været anmeldt som en metode til Forsyningstilsyn-

et. Tidsfristerne har imidlertid været en del af forskriftteksten i forskrift F1.  

 

Det følger af den nuværende forskrifttekst, at tidsfrister altid er hele dage, medmindre 

andet er angivet. Tidsfristen regnes fra midnat på skæringsdatoen. Der skelnes mellem 

arbejdsdage og kalenderdage, men tælleprincipperne er de samme.  

 

Efter den anmeldte metode er der ingen ændring i metodikken, men Energinet ønsker 

at ensrette anvendelsen af tidsfrister i alle forskrifter, så definitionen af tidsfristerne er 

en metode i alle Energinets forskrifter. Energinet har således oplyst, at anmeldelsen af 

tidsfristen som en metode skal sikre konsistent brug af tidsfrister i alle Energinets for-

skrifter. 

SAGENS PARTER 
Forsyningstilsynet anser Energinets koncernmoderselskab (CVR nr. 28980671) som 

part i sagen. 

 

Sagen angår anmeldte metoder i Energinets forskrifter, og det er Energinets koncern-

moderselskab, der varetager myndighedslignende opgaver og fastlæggelse af de over-

ordnede retningslinjer, herunder forskrifterne, for Energinets samlede virksomhed, og 

herunder for Energinets helejede datterselskaber. Jf. § 2, stk. 6, i lov om Energinet. 

PARTSHØRING OG OFFENTLIG HØRING 

FORSYNINGSTILSYNETS HØRING AF ENERGINETS METODEANMELDELSE 

Forsyningstilsynet sendte den 16. september 2019 Energinets anmeldelse i offentlig hø-

ring. Forsyningstilsynet modtog i alt tre høringssvar fra Dansk Energi, Radius Elnet A/S 

(Herefter Radius) og Ørsted Salg og Service A/S (herefter Ørsted) 

HØRINGSSVAR TIL ANMELDTE ÆNDRINGER AF FORSKRIFT C1 

Dansk Energi finder, at klager over eSetts forvaltning og afgørelser, f.eks. i forhold til 

abonnementsbetaling og tarif, ikke skal indbringes for Energinet, men for Forsyningstil-

synet og i givet fald for domstolene, efter teksten i forskrift C1, kap. 3.3. 

 

Energinet har i notat af 28. oktober 2019 til Forsyningstilsynet bemærket bl.a. følgende 

til Dansk Energis høringssvar på dette punkt, at det er Energinet, der efter dansk lovgiv-

ning, er ansvarlig for balanceafregningen. Forsyningstilsynet kan derfor alene behandle 

klager over Energinets forvaltning af reglerne. 

 

Dansk Energi finder, at pkt. 16 og 17 om privatretligt lovvalg af værneting og voldgift 

efter finsk lovgivning ifølge den aftale, som hver enkelt aktør forudsættes at indgå med 

eSett, bør ændres, så det klart fremgår, at danske aktørers balanceafregning og tvister 

om eSetts administration af markedsregler alene skal være underlagt dansk lovgivning. 
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Energinet har oplyst, at aftalens pkt. 16 og pkt. 17 viderefører den gældende privatretlige 

retsstilling mellem Energinet og danske aktører, hvorefter retlige konflikter mellem en 

aktør og Energinet om betalinger som led i balanceafregning først skal søges forligt ved 

forhandling og i givet fald skal afgøres af en dansk voldgiftsinstans. 

 

Dansk Energi finder, at det som hidtidigt skal fastsættes i forskrift C1, kap. 6, at elhan-

delsvirksomheder kan meddele til Datahub om valg af den, der skal varetage balance-

afregning for målepunker, og hvorefter der fra Datahub foretages meddelelse til legitime 

parter, herunder den, som balanceafregner, f.eks. eSett. Dansk Energi finder også, at 

den nye ordning for balanceafregning vil være mindre smidig, hvis en elhandelsvirksom-

hed begrænses til at have én produktionsbalanceansvarlig i ét netområde. 

 

Energinet har i notat af 28. oktober 2019 til Forsyningstilsynet bemærket bl.a. følgende 

til Dansk Energis høringssvar på dette punkt, at der i dag blot er én enkelt elhandels-

virksomhed for produktion, som har flere balanceansvarlige aktører for forskellige pro-

duktionsanlæg i samme netområde. Derudover er der to elhandelsvirksomheder, som i 

hver sit netområde har gjort brug af muligheden på i alt tre målepunkter. Under hensyn 

til denne begrænsede personkreds finder Energinet ikke grundlag for at justere den an-

meldte metode nr. 2 i forskrift C1. 

HØRINGSSVAR TIL ANMELDTE ÆNDRINGER AF FORSKRIFT D1  

Dansk Energi 

Dansk Energi anfører i sit høringssvar af den 1. oktober 2019, at en endelig opgørelse 

af data til balanceafregningen på 13. dagen efter driftsdøgnet vil medføre en væsentlig 

forøget usikkerhed i forhold til balanceafregningsbetalinger og korrektionsafregningsbe-

talinger for markedets aktører (elhandelsvirksomheder og balanceansvarlige).  

 

Dansk Energi understøtter dette argument ved at henvise til den analyse, som Energinet 

har foretaget af balanceafregningsgrundlaget for 1. kvartal 2019, der viser en procent-

mæssig afvigelse på 7 pct. for den hårdest ramte elproducent.  

 

De balanceansvarlige aktører kan være nødsaget til at prissætte denne øgede risiko ind 

i aftalerne med elhandelsvirksomhederne. Fremrykningen af afregningsgrundlaget kan 

således have en omkostningsforøgende effekt for aktørerne. Risikoen består i, at et 

fremrykket ufærdigt datagrundlag til brug for balanceafregningen kan medføre øgede 

omkostninger i balanceafregningen. Det skyldes bl.a., at en afregning i balanceafreg-

ning-en udgør en øget omkostning i forhold til en tilsvarende elhandel i spotmarkedet. 

 

Dansk Energi anfører tillige, at der både for de balanceansvarlige aktører og elhandels-

virksomheder kan en fejlbehæftet balanceafregning på 13. dagen, uanset evt. efterføl-

gende korrektioner, have store økonomiske konsekvenser. Det likviditetspres, der kan 

opstå mellem balanceafregningen og efterfølgende korrektioner, kan presse små aktør-

er (elhandelsvirksomheder) ud af markedet og dermed skabe en adgangsbarriere for 

nye aktører (elhandelsvirksomheder) med begrænset likviditet.  

 

På baggrund af ovenstående anbefaler Dansk Energi, at der udarbejdes en mere dæk-

kende konsekvensanalyse af det pågældende markedsdesign, inden metoderne god-

kendes af Forsyningstilsynet.  
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Energinet anfører i deres kommentar til høringen af den 28. oktober 2019, at en balan-

ceafregning på 13. dagen er et led i at harmonisere de danske markedsvilkår for balan-

ceansvarlige og elhandelsvirksomheder med vilkårene i resten af norden.  

 

Energinet anfører endvidere, de samlede målefejl for alle balanceansvarlige aktører for 

forbrug er 0,21 pct. og for produktion 0,18 pct. - dette mener Energinet stadig er en ”let 

øget mængde målefejl”. Balanceansvarlige aktører med meget få producenter eller for-

brugere i balanceansvaret vil naturligt kunne opleve større udsving, når målefejl vedrø-

rer punkter i deres portefølje. Produktionsbalanceansvaret er fordelt på betydeligt færre 

målepunkter end forbrugsbalanceansvaret, og derfor er der også flere produktionsba-

lanceansvarlige aktører med få målepunkter i porteføljen. Når disse aktørers målepunkt-

er tilfældigvis er blandt de korrigerede, kan analysen komme ud med større procentvise 

afvigelser på disse enkelte produktionsbalanceansvarlige.  

  

Energinet anfører tillige, at såfremt evt. øgede omkostninger i balanceafregningen føres 

fra de balanceansvarlige aktører videre til elhandelsvirksomhederne, bør en korrektions-

afregning baseret på regulerkraftprisen netop kompensere for evt. dyrere indkøbte uba-

lancer ved at korrigere til samme pris. Man kan ikke sige, at omkostningerne i korrekti-

onsafregningen bliver lavere, da der er tale om et nulsumsopgørelse, hvor alle korrekti-

oner afregnes både i et køb og i et salg. Hvorvidt prisen i korrektionsafregning bliver 

lavere eller højere afhænger af forholdet mellem spotprisen og regulerkraftprisen i den 

enkelte time. 

 

Øjebliksafregnede anlæg  

Dansk Energi har anført i sit høringsvar, at begrænsningen til kun at måle og hjemtage 

den energi, der henholdsvis tilgår og trækkes fra det kollektive elforsyningsnet i forhold 

til de øjebliksafregnede anlæg, kan udgøre et problem. Det skyldes, at der kan opstå en 

situation, hvor en tilsynsgodkendt rådighedstarifering på de pågældende anlæg ikke vil 

kunne baseres på måling efter Energinets forskrifter. Her vil netvirksomheden skulle af-

regne baseret på kundens brug af sin egen produktion. 

 

Energinet har oplyst, at Energinet ikke har hjemmel til at kræve målinger, som ikke er 

nødvendige af hensyn til Energinets tariffer eller PSO-tariffen.  

 

Energinet har endvidere oplyst, at der ikke er noget til hinder for, at en netvirksomhed 

med udgangspunkt i forskrifterne H1 og H3 opretter de child-målepunkter og tilknytter 

de tariffer, som er nødvendige for, at netvirksomheden kan opkræve betaling for deres 

ydelser, herunder rådighedstariffen.  

 

Radius  

Radius anfører i sit høringsvar af 4. oktober 2019, at den analyse, som Energinet har 

foretaget af balanceafregningsgrundlaget for 1. kvartal 2019, er for overordnet. Radius 

har således svært ved at forholde sig til analysens resultat, som tilsyneladende er base-

ret på flere skøn og estimater. Radius anbefaler derfor, at der anvendes et bredere og 

mere solidt datagrundlag, og at alle resultater i denne bredere analyse fremlægges.  

 

Radius forholder sig ligeledes kritisk til, at brugen af regulerkraftpriser videreføres i kor-

rektionsafregningen efter balancefikseringen. Efter den gældende metode benyttes 
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spotpriser ved korrektioner af måledata efter de første 3 måneder. Metoden blev oprin-

deligt begrundet med, at det ville være urimeligt at fortsætte balanceafregningen op til 

33 måneder efter balancefikseringen.  

 

Den gældende metode blev ligeledes valgt ud fra en præmis om, at de balanceansvar-

lige aktørers prognoser og planmeldinger er baseret på tilgængelig måledata. Det ville 

således være urimeligt at balanceafregne på data, som der ikke er kenskab til på prog-

nosetidspunktet. Det ville blive særlig udtalt med den anmeldte metode, hvor korrektio-

ner afregnes til regulerkraftprisen op til 35,5 måneder efter balancefikseringen.  

 

På produktionssiden er balanceafregningen i de første tre måneder baseret på den så-

kaldte to-prismodel, som aflejrer et provenu hos Energinet. Ved at forlænge denne pe-

riode op til 3 år efter driftsdøgnet kommer Energinet til at oppebære en yderligere ind-

tjening, hvilket ikke synes at være hensigten.  

 

Radius anfører i forlængelse heraf, at de frygter øgede omkostninger som følge af den 

anmeldte metode. Radius forudser således, at både de balanceansvarlige aktører og 

elhandelsvirksomheder vil være nødsaget til at indføre risikopræmier på grund af den 

øgede prisusikkerhed.  

 

Energinet er i sit svar af 28. oktober 2019 ikke enig i, at analysen af eventuelle øgede 

omkostninger i balanceafregningen er udført for overordnet. Der er taget udgangspunkt 

i en beregning af ændring af måledatagrundlaget time for time for hver enkelt balance-

ansvarlig aktør i hvert prisområde separat for forbrugsubalancer og produktionsubalan-

cer. Der er foretaget 2 skøn i analysen. Det første skøn er over måledata ved det nye 

balanceafregningstidspunkt på 13. dagen – dette skøn er lavet som gennemsnittet af 

timesummen på 5. hverdag efter driftsdøgnet (ved fikseringen) og timesummen 5. hver-

dag efter månedsskiftet (ved 1. refiksering). Det andet skøn, der er brugt i analysen, er 

ubalanceomkostningen på 50 DKK/MWh - dette var et bud, som Energinet oprindelig fik 

fra en større balanceansvarlig aktør, ligesom omkostningen er konsistent med middel-

værdien af den absolutte forskel mellem spot- og regulerkraftpriserne time for time, som 

i 1. kvartal 2019 var 48,44 DKK/MWh i DK1 og 49,41 DKK/MWh i DK2. Energinet gør i 

den forbindelse opmærksom på, at regulerkraftpriserne i mange timer ligger under spot-

prisen, så forskellen på den aritmetiske middelværdi af de 2 priser er betydelig mindre.  

  

Energinet ser ikke behov for yderligere skærpelse af reglerne omkring måledatahåndte-

ring, da datakvaliteten i dag generelt er god, med korrektioner på ca. 0,2 pct. af de sam-

lede indsendte måledata. Men Energinet tror på, at der nogen steder kan komme et øget 

organisatorisk fokus på måledatahåndteringen og kvaliteten, når det el til dækning af 

nettab, der skal købes ind af netvirksomheden, bliver løbende opgjort time for time som 

en direkte funktion af de indsendte måledata.  

  

Korrektionsafregningen vil ikke videreføre 2-pris modellen for produktionsubalancen, 

men alene afregne til regulerkraftprisen (2 prismodellen for produktionsubalancer ophør-

er medio 2021). Formålet med brugen af regulerkraftprisen i korrektionsafregningen er, 

at elhandelsvirksomhederne derved vil blive kompenseret for øgede ubalanceomkost-

ninger som følge af fejl i måledata ved balanceafregningen. Energinet anerkender, at 

denne prissætning giver en forøget usikkerhed på omkostninger til korrektioner. 
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Ørsted 

Ørsted anfører i deres høringssvar af 2. oktober 2019, at der ved indførelse af den an-

meldte metode er en begrundet risiko for øget omkostninger til balancering i en størrel-

sesorden, der umiddelbart fremstår uacceptabel. Ørsted henviser i den forbindelse til 

den analyse, som Energinet har foretaget af balanceafregningsgrundlaget for 1. kvartal 

2019. Analysen indikerer, at Ørsted kan forvente en ekstraregning på 4 millioner DKK 

om året.  

 

I forlængelse heraf anfører Ørsted, at den udarbejdede analyse er utilstrækkelig. Den 

bør således belyse et større datagrundlag, der strækker sig over en længere periode. 

Endvidere bør Energinet beskrive, hvilke tiltag der initieres med henblik på at reducere 

den øgede omkostning ved balanceafregningen.  

 

Ørsted opfordrer på den baggrund Forsyningstilsynet til at anmode Energinet om udar-

bejde udvidede analyser, før Forsyningstilsynet træffer afgørelse om Energinets anmel-

delse af 16. august 2019. Ørsted bemærker herved, at hvis Forsyningstilsynet godken-

der de anmeldte ændringer af metoder eller nye metoder i Energinets forskrifter, vil de 

deraf afledte forøgede omkostninger ultimativt kunne blive overvæltet på slutbrugerne. 

 

I svar af 28. oktober 2019 mener Energinet ikke, at effekten på ubalanceomkostningerne 

i analysen er urimeligt høje. Analysen illustrerer en worst-case situation, hvor alle måle-

datafejl fører til yderligere ubalancer. Afhængig af den fejl, der typisk vil være på den 

balanceansvarlige aktørs prognose, er der også mulighed for, at måledatafejlene kan 

mindske ubalanceomkostningerne.  

 

Energinet vurderer, at en analyse på 2.159 timers data for samtlige balanceansvarlige 

aktører bør være tilstrækkelig. Hvis det ønskes, kan Energinet tilbyde at udarbejde ek-

sakte analyser over længere perioder for enkelte udvalgte aktører. Energinet ser ikke 

umiddelbart behov for at skærpe kravene til måledatakvaliteten, men er åben for at dis-

kutere dette med branchen generelt, hvis det ønskes. Energinet mener ikke, det er mu-

ligt yderligere at begrænse perioden, hvor måledata kan ændres til mindre end de nu-

værende 3 år, da slutkunden har krav på en korrekt afregning af målefejl. 

PARTS- OG OFFENTLIG HØRING AF FORSYNINGSTILSYNETS AFGØRELSE 

PARTSHØRING AF UDKAST TIL FORSYNINGSTILSYNETS AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet har haft et udkast til Forsyningstilsynets afgørelse i særskilt partshø-

ring hos Energinet for perioden 5.-19. august 2020.  

 

Energinet har den 19. august 2020 afgivet et partshøringsvar om en præcisering, i Sags-

fremstilling/Metodernes konsekvenser for danske aktører, i omtalen af skønnet ved 

Energinets analyse af konsekvenserne ved at fremrykke balancefikseringen. Energinet 

har således foreslået det præciseret, at der skal stå: ”Skønnet er foretaget ved at tage 

afvigelsen i måledata og gange med en merpris på 50 DKK/MWh (regulerkraftpris).” 

Dvs. ”merpris” frem for blot ”pris”. Forsyningstilsynet har indarbejdet denne præcisering. 

 

Energinet har derudover ikke haft bemærkninger til udkastet til Forsyningstilsynets af-

gørelse. 
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OFFENTLIG HØRING AF UDKAST TIL FORSYNINGSTILSYNETS AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet har haft et udkast til Forsyningstilsynets afgørelse i offentlig høring 

for perioden 26. august - 10. september 2020. Forsyningstilsynet modtog et enkelt hø-

ringssvar fra Dansk Energi, der udgør bilag 7 til Forsyningstilsynets afgørelse. 

 

Dansk Energi bemærker, at Forsyningstilsynet lægger op til at godkende alle de an-

meldte metoder undtagen en enkelt om netselskabers uddelegering. 

 

Dansk Energi har i høringssvar til Forsyningstilsynets offentlige høring af Energinets an-

meldelse allerede tidligere givet udtryk for kritiske holdninger på væsentlige punkter. Der 

er ikke tale om nye eller ændrede forhold, og Dansk Energis gentagelse af det tidligere 

fremførte skal ikke ses som udtryk for, at Dansk Energi nu billiger det anmeldte. 

RETSGRUNDLAG 

Lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 
Formålet med elforsyningsloven fremgår af lovens § 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 
6. februar 2020: 

 
§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres 
i overensstemmelse med hensynet til elforsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, 
miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbru-
gerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvalt-
ningen af elsektorens værdier. 
Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt 
fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og an-
vendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en ef-
fektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder 
for produktion og handel med elektricitet. 

 
Kollektive elforsyningsvirksomheder defineres i § 5, nr. 11, i elforsyningsloven som: 
- offentlig eller privatejet elforsyningsvirksomhed med bevilling samt  
- elforsyningsvirksomhed, der varetages af Energinet eller denne virksomheds helejede 
datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, og som på offentligt 
regulerede vilkår har til formål at udføre aktiviteter som net-, transmissions-, eller sy-
stemansvarlig virksomhed.  
 
Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsynings-
ministeriet som ejer og driver dansk energiinfrastruktur. Energinet driver i den forbin-
delse en Datahub, der udover at indeholde oplysninger om kunder, forbrug og priser, 
håndterer alt datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. 
 
I sammenhæng hermed er det fastsat at Energinet skal sikre brugerne lige adgang til 
informationer om adgang til køb og salg af el, og at Energinet skal etablere og varetage 
driften af Datahub til håndtering af måledata m.v., jf. § 28, stk. 2, nr. 6 og 7, i elforsy-
ningsloven. Dertil er det fastsat at de vilkår, som Energinet stiller for brugernes adgang 
til Energinets ydelser, skal være objektive, ikke-diskriminerende og offentligt tilgænge-
lige, jf. § 31, stk. 2, nr. 1-.3, i elforsyningsloven. 
 
§ 28, stk. 2, nr. 6 og 7, samt § 31, stk. 2, nr. 1-3, i elforsyningsloven er sålydende:                 

 
§ 28. …  
Stk. 2. Energinet skal udføre følgende opgaver:  
…  
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6) Sikre brugerne lige adgang til informationer om adgangen til køb og salg af elek-
tricitet.  
7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. og til 
varetagelse af nødvendige funktioner og kommunikation til brug for elhandelsvirk-
somhedernes fakturering, herunder formidling af information om elafgifter. Energi-
net skal sikre, at Datahubben understøtter overførsel af aftagenumre, jf. § 72 d, stk. 
4 og 5.  
…  
12) Udarbejde forskrifter for netvirksomhedernes målinger.  
13) Udarbejde forskrifter, som er nødvendige for elmarkedets funktion, herunder 
forskrifter om aktørernes pligter og rettigheder.  
 
§ 31.  
Stk. 2. Energinet kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens 
ydelser.  
Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og 
kan vedrøre  
1) økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko 
for udgifter, som Energinet påtager sig på brugerens vegne, eller som er forbundne 
med brugen af Energinets ydelser,  
2) krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans 
for Energinets arbejde og  
3) forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og han-
del med elektricitet. 

 
Af forslag L 156 af 9. februar 2006 til lov om ændring af lov om elforsyning m.v. (lov nr. 
520 af 7. juni 2006) fremgår følgende om § 31, stk. 2:  

 
Det er endvidere centralt, at den systemansvarlige virksomhed kan fastsætte vilkår, 
som regulerer de spilleregler, som aktørerne skal følge for at sikre, at der skabes 
de bedst mulige rammer for et velfungerende marked for produktion og handel med 
elektricitet, jf. § 31, stk. 2. Det drejer sig f.eks. om opstilling af beregningsmetoder 
for betaling af regulerkraft, herunder udarbejdelse af standardkontrakter, fastlæg-
gelse af hvilke IT-standarder, der skal anvendes af markedsaktørerne, m.v.  

 

§ 22, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, i elforsyningsloven fastsætter, at en netvirksomhed skal 

måle el, der transporteres igennem virksomhedens net, og el, der leveres til elforbrugere 

eller aftages fra elproducenter inden for netvirksomhedens netområde. Netvirksomhed-

en skal dertil indberette oplysninger om virksomhedens aftagenumre til Datahubben. 

 

§ 22, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, i elforsyningsloven er sålydende: 

 

§ 22. En netvirksomhed skal 

…, 

2) måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net, og den elek-

tricitet, der leveres til elforbrugere eller aftages fra elproducenter inden for netvirk-

somhedens netområde, 

… 

Stk. 3. Netvirksomheden indberetter oplysninger vedrørende virksomhedens afta-

genumre til datahubben. Indberetningen skal ske i henhold til forskrifter udstedt af 

Energinet om forbrug af elektricitet, tarifoplysninger og andre oplysninger af betyd-

ning for elhandelsvirksomhedernes fakturering, jf. § 72 b, stk. 1. Netvirksomheden 

varsler ændringer i priser og vilkår via datahubben. 
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§ 22, stk. 3, i elforsyningsloven henviser herved til § 72 b, stk. 1, i elforsyningsloven, 
hvorefter elhandelsvirksomhederne køber net- og systemydelser af netvirksomhederne 
og Energinet, og at elhandelsvirksomheden fakturerer forbrugerne for levering af el. 

§ 72 b, sk. 1, i elforsyningsloven er sålydende: 

§ 72 b. Elhandelsvirksomheden køber net- og systemydelser af netvirksomhederne 
og Energinet. Elhandelsvirksomheden fakturerer forbrugerne for levering af elektri-
citet, herunder net- og systemydelser, jf. § 8, stk. 2 og 3, omkostninger til offentlige 
forpligtelser, jf. § 8, stk. 1, elafgifter i henhold til lov om afgift af elektricitet og moms 
i henhold til momsloven. Elafgifter og betaling af omkostninger til offentlige forplig-
telser, jf. § 8, stk. 1, viderefaktureres uændret til det relevante aftagenummer. End-
videre viderefaktureres netvirksomheders bindende midlertidige prisnedsættelser 
uændret til de relevante aftagenumre. 

 
Ifølge § 73 a, stk. 1, i elforsyningsloven fastsættes betingelser for anvendelse af trans-
missions- og distributionsnet af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentlig-
gjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet. § 73 a, stk. 1, er sålydende:  

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet 
fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, 
som er godkendt af Forsyningstilsynet. 

 
§ 73 a, stk. 1, blev indsat i elforsyningsloven ved lov nr. 494 af 9. juni 2004 om ændring 
af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. Følgende 
fremgår bl.a. af forarbejderne til § 73 a, stk. 1 (de specielle bemærkninger i L236 2003/1): 
 

Bestemmelsen i § 73 a indebærer, at den systemansvarlige virksomhed og trans-
missions- og netvirksomheder skal udarbejde en redegørelse for, hvilke metoder 
der påtænkes anvendt ved fastsættelsen af betingelser og vilkår, herunder tariffer, 
for anvendelse af transmissions- og distributionsnet. Formålet er at sikre, at meto-
derne er i overensstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser. Der skal 
blandt andet redegøres for, hvilke overvejelser, der ligger bag forskelle i tariffer som 
følge af forbrugeres og netbrugeres forskellige karakteristika. For den systeman-
svarlige virksomhed skal der endvidere redegøres for, hvorledes det forventede 
provenu fra tariffer, gebyrer etc. relaterer sig til selskabernes omkostninger. 

 
Efter § 78 b, stk. 1, 1. pkt., i elforsyningsloven offentliggør Forsyningstilsynet sine afgø-
relser truffet i henhold til regler i denne lov eller regler udstedt i henhold til loven på 
tilsynets hjemmeside. 
 
§ 78 b, stk. 1, 1. pkt., i elforsyningsloven er sålydende: 
 

78 b. Forsyningstilsynet offentliggør sine afgørelser truffet i henhold til regler i 
denne lov eller regler udstedt i henhold til loven på tilsynets hjemmeside. 
 

Lov om Energinet, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2020 
Lov om Energinet regulerer oprettelsen og driften af Energinet som en selvstændig of-
fentlig virksomhed.  
 
§ 2, stk. 3, i lov om Energinet fastsætter, at Energinet på baggrund af klima-, energi- og 
forsyningsministerens godkendelse kan oprette helejede datterselskaber, og at Energi-
net herudover kan eje ejerandele i andre selskaber med begrænset ansvar og indgå 
samarbejdsaftaler og lignende i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed. § 2, stk. 
3, i lov om Energinet er sålydende: 
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Energinet kan efter godkendelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren oprette hel-
ejede datterselskaber. Energinet kan herudover eje ejerandele i andre selskaber med 
begrænset ansvar og indgå samarbejdsaftaler og lignende i forbindelse med udøvelsen 
af sin virksomhed. 

 
§ 2, stk. 3, i lov om Energinet blev nyaffattet ved lov nr. 494 af 1. maj 2019 om ændring 
af lov om Energinet. lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. Følgende fremgår 
bl.a. af forarbejderne til § 2, stk. 3 (de specielle bemærkninger i lovforslag L178 2018/1): 
 

Det er en forudsætning for henlæggelse af selskabets kerneopgaver i datterselskaber, 
at disse er helejede - altså at Energinet ejer samtlige aktier i de pågældende selskaber. 

 
§ 20, stk. 1, i lov om Energinet, fastsætter, at klima-, energi- og forsyningsministeren 
fører tilsyn med, at Energinet og virksomhedens helejede datterselskaber overholder 
bestemmelserne i lov om Energinet. § 20, stk. 1, i lov om Energinet er sålydende: 
 

§ 20. Klima-, energi- og forsyningsministeren fører tilsyn med, at Energinet og virksom-
hedens helejede datterselskaber overholder bestemmelserne i denne lov. 

 
Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale 
transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tarif-
fer m.v. (Metodebekendtgørelsen)  
Metodebekendtgørelsen fastsætter regler om indholdet af de metoder, der anvendes til 
at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. Bekendtgørelsens §§ 
1 og 5, der angår Forsyningstilsynets godkendelse af Energinets metoder, er sålydende:  

 
§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal 
anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og 
vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse.  
Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksom-
hedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer.  
Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af da-
toen for tilsynets godkendelse.  
Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i meto-
derne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.  
 
§ 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af elforsynings-
lovens § 26, stk. 3, § 27 c, stk. 11, § 28, stk. 2, nr. 11 og § 31, stk. 2 og 3, skal 
godkendes og offentliggøres efter § 1, såfremt de vedrører  
1) markedsadgang,  
2) tilvejebringelse af balanceringsydelser, eller  
3) adgang til grænseoverskridende infrastruktur.  

 
Bekendtgørelse nr. 652 af 18. maj 2020 om systemansvarlig virksomhed og an-
vendelse af eltransmissionsnettet m.v. (Systemansvarsbekendtgørelsen)  
Systemansvarsbekendtgørelsen fastsætter regler om indholdet og udførelsen af de op-
gaver, som påhviler Energinet. Bekendtgørelsens § 7, stk. 1.-3, og § 8, stk. 1-3, der 
angår Energinets fastsættelse af forskrifter for benyttelse af det kollektive el-forsynings-
net og måleforskrifter til afregnings- og systemdriftsformål er sålydende:  

§ 7. Energinet skal efter drøftelse med net- og transmissionsvirksomheder udar-
bejde forskrifter for benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet, som er nødvendige 
for, at Energinet kan varetage sine opgaver. Forskrifterne skal indeholde følgende: 
1) Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsy-
ningsnet. 
2) Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnettet. 
3) Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet. 
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4) Forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet i stand til at opret-
holde den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsy-
ningsnet m.v. 
Stk. 2. De forskrifter, som Energinet fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgæn-
gelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske 
forskrifter skal på tilsvarende måde være tilgængelige for interesserede parter. For-
skrifterne skal anmeldes til Forsyningstilsynet. 
Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet fastsætter efter stk. 1, kan indbringes 
for Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet kan give pålæg om ændring af forskrif-
terne. 

 
§ 8. Energinet skal efter drøftelse med net-, transmissions- og elhandelsvirksom-
heder udarbejde måleforskrifter til afregnings- og systemdriftsformål, som er nød-
vendige for varetagelsen af Energinets opgaver. Måleforskrifterne skal indeholde 
krav til net- og transmissionsvirksomhedernes målinger af forbrug, produktion og 
eludveksling, herunder krav til. 
1) omfanget af de målinger, som selskaberne skal foretage, herunder i hvilken grad 
elforbrug skal måle 
2) nøjagtigheden af de enkelte målinger, og 
3) formidlingen af målinger til berørte parter, herunder inden for hvilke tidsfrister 
målingerne skal videreformidles. 
Stk. 2. De forskrifter, som Energinet fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgæn-
gelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske 
forskrifter skal på tilsvarende måde være tilgængelige for interesserede parter. For-
skrifterne skal anmeldes til Forsyningstilsynet. 
Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet fastsætter efter stk. 1, kan indbringes 
for Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet kan give pålæg om ændring af forskrif-
terne. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 

Forsyningstilsynet skal i denne sag vurdere Energinets anmeldelse af 16. august 2019 

af metoder for priser og betingelser, der er indeholdt i forskrifterne C1, C2, C3, D1 og I. 

 

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af § 73 a, stk. 1, i elforsyningsloven, og 

§ 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. 

 

Forsyningstilsynet har ikke foretaget en vurdering af, hvorvidt den etablerede organise-

ring omkring udøvelsen af balanceafregningen er i overensstemmelse med § 2 i lov om 

Energinet og lovforarbejderne til denne bestemmelse. Det er Klima-, Energi- og Forsy-

ningsministeren, der har kompetencen til at påse dette forhold, jf. § 20, stk. 1, i lov om 

Energinet6. 

  

På den baggrund har Forsyningstilsynet rettet en forespørgsel om ovennævnte til Kli-

ma-, Energi- og Forsyningsministeriets departement, der har svaret Forsyningstilsynet:  

 

Balanceafregning er ikke er selvstændig kerneopgave for Energinet, men en tilhørende 

aktivitet til en kerneopgave, hvormed varetagelse af opgaven i eSett er i overensstem-

melse med lov om Energinet. 

 

 
6 Lovbekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2020. 
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Forsyningstilsynet tager ved vurderingen af de anmeldte metoder udgangspunkt i krav-

ene om, at Energinets vilkår for at stille virksomhedens ydelser til rådighed for brugerne 

skal være objektive, ikke-diskriminerende og offentlig tilgængelige, jf. § 31, stk. 2, nr. 1-

3, i elforsyningsloven. Forsyningstilsynet vil i forbindelse med vurderingen af de pågæl-

dende betingelser i fornødent omfang inddrage hensyn til samfundsøkonomien og til 

konkurrencen på markedet for handel med el ifølge § 1, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning.  

 

Forsyningstilsynet skal indledningsvis bemærke, at de anmeldte metoder opfylder kravet 

om at være offentligt tilgængelige. Energinet har således haft udkast til anmeldelse i 

offentlig høring forud for, at Energinet indgav anmeldelsen af 16. august 2019 til Forsy-

ningstilsynet. Energinet har endvidere gjort metodeanmeldelsen offentlig tilgængelig på 

Energinets egen hjemmeside i forlængelse af anmeldelsen til Forsyningstilsynet. De 

gældende forskrifter er også tilgængelige på Energinets hjemmeside. 

FORSKRIFT C1: VILKÅR FOR BALANCEANSVAR 

OM TEKST TIL FORSKRIFT C1, DER IKKE HAR INDHOLD SOM METODE 

Dansk Energi har som led i Forsyningstilsynets høring af Energinets anmeldelse afgivet 

høringssvar til tekster, der findes i eller er tilknyttet forskrift C1. Disse høringssvar angår 

forskrift C1, kap. 3.3., om klage samt pkt. 16 og 17 i den forudsatte aftale mellem eSett 

og hver enkelt balanceansvarlig aktør om voldgift og værneting efter finsk lovgivning.  

 

Forsyningstilsynet finder, at de pågældende tekster efter deres indhold ikke har karakter 

af Energinets privatretlige priser og betingelser for at anvende transmissions- og distri-

butionsnet. Forsyningstilsynet har følgelig ikke offentligretlig godkendelseskompetence 

i forhold til de pågældende tekster efter § 73 a, stk. 1, i elforsyningsloven. 

  

Forsyningstilsynet har dog benyttet den aktuelle sag til at gennemgå klagevejledning-

erne i Energinets forskrifter ifølge de udgaver, som er offentliggjort på Energinets hjem-

meside. Forsyningstilsynet har herefter konstateret, at disse klagevejledninger er korrekt 

formulerede. 

METODE NR. 1: GODKENDELSE AF BALANCEANSVARLIG AKTØR OG ME-

TODE NR. 2: SKIFT AF BALANCEANSVARLIG AKTØR I FORSKRIFT C1. 

Efter den anmeldte metode nr. 1 skal hver enkelt balanceansvarlig aktør indgå to aftaler 

for at kunne agere på elmarkedet: En aftale om balanceansvar med Energinet og en 

aftale om balanceafregning (”Imbalance Settlement Agreement”) med den balanceaf-

regningsansvarlige, eSett. Baggrunden er, at eSett fremover vil blive de balanceansvar-

lige aktørers direkte modpart ved afregning af ubalancer. 

 

Efter den anmeldte metode nr. 2 skal hver enkelt balanceansvarlig aktør foretage skift 

af forbrugs- og produktionsbalanceansvar for elhandelsvirksomheder ved anmeldelse til 

eSetts Online-Service-portal. Derefter informerer eSett DataHub om skiftet. Tidsfristen i 

den forbindelse ændres fra 10 arbejdsdage til 14 dage. 

 

Den anmeldte metode nr. 2 indebærer også, at skift af produktionsbalanceansvarlig ak-

tør skal gennemføres for alle nuværende og fremtidige målepunkter, som elhandelsvirk-

somheden aftager fra eller har anmeldt kommende aftag fra, og skal ske pr. netområde. 
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Som led i Forsyningstilsynets høring af Energinets anmeldelse er Energinet i notat af 

28. oktober 2019 fremkommet med bemærkninger til høringssvar på dette punkt i an-

meldelsen. Ifølge Energinet vil der alene være tre danske elhandelsvirksomheder, som 

vil skulle tilpasse sig den anmeldte metode nr. 2, hvorefter der alene skal være én ba-

lanceansvarlig aktør for produktion pr. elhandelsvirksomhed i hvert netområde.  

 

Forsyningstilsynet lægger til grund, at elhandelsvirksomheders adgang til - som så-

danne - at udskifte produktionsbalanceansvarlig aktør udgør det centrale parameter for 

konkurrence. Dertil vil der med den anmeldte metode alene vil være tale om, at der vil 

skulle være én produktionsansvarlig pr. elhandelsvirksomhed pr. netområde. 

 

På baggrund heraf og oplysningerne om de få elhandelsvirksomheder, som i praksis må 

forventes omfattet af den omhandlede begrænsning, vurderer Forsyningstilsynet, at den 

anmeldte metode ikke udgør en usagligt begrundet begrænsning. Forsyningstilsynet fin-

der således ikke, at begrænsningen er et udtryk for en usalig diskrimination i forhold til 

de elhandelsvirksomheder, som i dag har flere balanceansvarlige aktører i ét netområde. 

Forsyningstilsynet skal endvidere bemærke, at metoden gælder for alle, dvs. at metoden 

er objektiv.  

 

Forsyningstilsynet finder sammenfattende, at de anmeldte metoder nr. 1 og 2 er objek-

tive og ikke-diskriminerende under hensyn til adgang for alle interesserede aktører til at 

indgå i handel med balanceringsydelser for el i Danmark og i de øvrige nordiske lande.  

 

Forsyningstilsynet vurderer derfor, at de anmeldte metoder nr. 1 og 2 i forskrift C1 kan 

godkendes. 

FORSKRIFT C2: BALANCEANSVAR OG BALANCEAFREGNING 

METODE NR. 3: DELTAGELSE I REGULERKRAFTMARKEDET OG METODE 

NR. 4: REGULERKRAFT – INDSENDELSE AF PLANER, PRISSÆTNING OG 

AFREGNING I FORSKRIFT C2 

Ifølge den enkelte balanceansvarlige aktørs aftale med eSett, ”Imbalance Settlement 

Agreement”, som ligger til grund for den anmeldte metode nr. 3, skal fakturering/kredi-

tering af ubalancer til regulerkraftprisen ske for én uge af gangen. 

 

Efter den anmeldte metode nr. 4 skal en balanceansvarlig aktør eller en NEMO på vegne 

af en balanceansvarlig aktør sende en plan, der kan bestå af op til tre elementer, og 

som danner grundlag for afregningen af ubalancer til regulerkraftprisen, til eSett.  

 

Energinet har gjort gældende, at danske balanceansvarlige aktører vil blive lempet for 

administrative byrder, idet de balanceansvarlige aktører vil skulle melde færre planer ind 

ifølge den anmeldte metode nr. 4.   

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det vil være NEMO’erne, der på vegne af de balance-

ansvarlige aktører vil skulle sende planerne for de balanceansvarlige aktørers og 

NEMO’ernes indbyrdes handler. På den baggrund anser Forsyningstilsynet det for ret-

visende, at den anmeldte metode nr. 4 vil indebære en lempelse af de administrative 

byrder for de danske balanceansvarlige aktører.  
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Forsyningstilsynet finder sammenfattende, at de anmeldte metoder nr. 3 og 4 er objek-

tive og ikke-diskriminerende under hensyn til adgang for alle interesserede aktører til at 

indgå i handel med balanceringsydelser for el i Danmark og i de øvrige nordiske lande. 

Forsyningstilsynet finder dertil, at de anmeldte metoder nr. 3 og 4 vil fremme hensyn til 

både dansk samfundsøkonomi og danske balanceansvarlige aktørers interesser.  

 

Forsyningstilsynet vurderer derfor, at den anmeldte metoder nr. 3 og 4 kan godkendes. 

FORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING – DAGLIGE PROCEDURER 

METODE NR. 5: INDSENDELSE AF PLANER, METODE NR. 6: INDSENDELSE 

AF HANDELSPLANER OG METODE NR. 7: KONTROL AF PLANER I FOR-

SKRIFT C3 

Efter den anmeldte metode nr. 5 vil det være eSett, der vil skulle forestå afregningen af 

ubalancer til regulerkraftprisen, og dermed eSett, der vil skulle modtage planer for dag-

lige procedurer fra aktørerne.  

 

Efter den anmeldte metode nr. 6 skal en aktør eller en NEMO på vegne af en aktør, 

fremover sende aktørernes indbyrdes bilaterale handelsplaner til eSett. 

 

Efter den anmeldte metode nr. 7 udgår den nuværende frivillige ordning for foreløbig 

kontrol samt den obligatoriske endelige kontrol af aktørplaner som et samlet begreb. 

 

Energinet har gjort gældende, at danske balanceansvarlige aktører vil blive lempet for 

administrative byrder, idet de balanceansvarlige aktører vil skulle melde færre planer 

ind, og idet kommunikationsflowet mellem Energinet og balanceansvarlige aktører i det 

hele taget vil blive begrænset.   

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det vil være NEMO’erne, der på vegne af de balance-

ansvarlige aktører vil skulle sende planerne for de balanceansvarlige aktørers og 

NEMO’ernes indbyrdes handler, og at den nuværende frivillige ordning for foreløbig kon-

trol samt den obligatoriske endelige kontrol af aktørplaner udgår.  

 

På den baggrund anser Forsyningstilsynet det for retvisende, at den anmeldte metode 

nr. 6 og 7 vil lempe de administrative byrder for de danske balanceansvarlige aktører. 

 

Forsyningstilsynet finder sammenfattende, at de anmeldte metoder er objektive og ikke-

diskriminerende under hensyn til adgang for alle interesserede aktører til at indgå i han-

del med balanceringsydelser for el i Danmark og i de øvrige nordiske lande. Forsynings-

tilsynet finder dertil, at de anmeldte metoder nr. 5, 6 og 7 vil fremme hensyn til både 

dansk samfundsøkonomi og danske balanceansvarlige aktørers interesser. 

 

Forsyningstilsynet vurderer derfor, at de anmeldte metoder nr. 5, 6 og 7 kan godkendes. 
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FORSKRIFT D1: AFREGNINGSMÅLING 

METODE NR. 8 - ÆNDRINGER I FIKSERINGSPROCESSER  

BALANCEFIKSERING 

Efter den anmeldte metode til fikseringsprocessen ændres tidspunktet for, hvornår der 

foreligger et endeligt datagrundlag til brug for balanceafregningen, jf. figur 3.  

FIGUR 3 | FIKSERINGSPROCESCESEN  

 

Kilde: Energinet. 

Note: Den gældende metode er illustreret med rød og den anmeldte metode er illustreret med grøn.  

 

Metodeændringen indebærer, at datagrundlaget til brug for balanceafregningen fikseres 

på 13. dagen efter driftsdøgnet (balancefikseringen). Tidspunktet for balancefikseringen 

fremrykkes således med 2,5 måned i forhold til den gældende metode7. Netvirksomhed-

erne får dermed mindre tid til at indsende korrektioner til måledata, inden det indgår i 

balanceafregningen. I den forbindelse bemærker Forsyningstilsynet, at der ikke stilles 

nye krav til fremsendelse af måledata eller validering heraf hos netvirksomheden8.  

 

Energinet har gennemført en analyse af konsekvenserne for samtlige balanceansvarlige 

aktører ved at fremrykke tidspunktet for balancefikseringen, jf. nærmere herom afsnittet 

”Metodernes konsekvenser for danske aktører”, på s. 6-7. 

 

Dansk Energi, Radius og Ørsted har anført, at Energinets konsekvensanalyse er udført 

for overordnet og utilstrækkelig og ønsker, at Energinet udarbejder en mere dækkende 

konsekvensanalyse af det pågældende markedsdesign, inden metoderne godkendes af 

Forsyningstilsynet.  

 

 
7 Dette er illustreret i figur 2 ved, at balancefikseringen efter den gældende metode (rød) foretages ved 

M+3 og med den anmeldte metode (grøn) foretages ved D+13.  

8 Energinet har oplyst i høringsnotat af 28. oktober 2019, at Energinet ikke umiddelbart ser behov for at 

skærpe kravene til måledatakvaliteten, men er åben for at diskutere dette med branchen, såfremt det 

ønskes.  
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Energinet har anført, at en analyse på 2.159 timers data for samtlige balanceansvarlige 

aktører bør være tilstrækkelig. Energinet er endvidere ikke enig i, at analysen af even-

tuelle øgede omkostninger i balanceafregningen er udført for overordnet. Der er taget 

udgangspunkt i en beregning af ændring af måledatagrundlaget time for time for hver 

enkelt balanceansvarlig aktør i hvert prisområde separat for forbrugsubalancer og pro-

duktionsubalancer. Analysen tager samtidig udgangspunkt i en "worst case scenario" 

for de berørte balanceansvarlige aktører, hvor hele den korrigerede måledata har mod-

arbejdet systemet.  

 

Henset til Energinets redegørelse for den gennemførte analyse, herunder omfanget af 

det gennemgåede data, samt det forhold, at Energinet har taget udgangspunkt i en si-

tuation, hvor hele den korrigerede måledata har modarbejdet systemet, giver Dansk 

Energis, Radius' og Ørsteds bemærkninger ikke Forsyningstilsynet anledning til at an-

fægte Energinets konsekvensanalyse. Forsyningstilsynet vil inddrage konsekvensana-

lysens konklusioner i vurderingen af de anmeldte metodeændringer.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode er objektiv. Den valgte 

metode med en balancefiksering på 13. dagen efter driftsdøgnet er en følge af Energi-

nets indtræden i den fælles nordiske ordning for balanceafregning Nordic Balancing 

Settlement (herefter NBS). Den anmeldte metode understøtter således en harmonise-

ring med de øvrige nordiske lande og dermed fremgangsmåden i NBS. Forsyningstilsy-

net lægger vægt på, at metoden på en objektiv og balanceret vis afvejer de samfunds-

økonomiske konsekvenser ved at indtræde i NBS over for konsekvenserne for de dan-

ske aktører på balancemarkedet. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at metoden under-

støtter et velfungerende marked, hvor hensynet til en hurtig afregning af markedet samt 

øget konkurrence som følge af harmonisering er objektivt afvejet i forhold de potentielt 

øgede omkostninger for aktørerne som følge af et forringet datagrundlag til brug for ba-

lanceafregningen.       

 

Det er ligeledes Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode er ikke-diskrimi-

nerende. Metoden gælder således for alle aktører, der indgår i balance- og korrektions-

afregningen, og ligestiller de enkelte parter i forhold til fremsendelse af korrektioner til 

måledata og modtagelse af det egentlige afregningsgrundlag.  

 

Dansk Energi har anført, at for både balanceansvarlige aktører og elhandelsvirksomhe-

der kan en fejlbehæftet balanceafregning på 13. dagen have store økonomiske konse-

kvenser. Det skyldes, at de likviditetsforskydninger, der kan opstå mellem balanceafreg-

ningen og de efterfølgende korrektioner som følge af et forringet datagrundlag, kan 

skabe et likviditetspres på de elhandelsvirksomheder, der skal betale for korrektionerne. 

Det kan presse små elhandelsvirksomheder ud af markedet og dermed skabe en ad-

gangsbarriere for nye elhandelsvirksomheder med begrænset likviditet.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det fremgår af Energinets konsekvensanalyse, at de 

samlede målefejl for samtlige balanceansvarlige aktører ved at fremrykke balancefikse-

ringen udgjorde henholdsvis 0,21 pct. for forbrug og 0,18 pct. for produktion i 1. kvartal 

2019. Konsekvensanalysen viser, at det i en ”worst case scenario”, hvor hele den korri-

gerede måledata har modarbejdet systemet, svarer til en omkostning for samtlige ba-

lanceansvarlige aktører på 968.105 DKK for forbrug og 864.704 DKK for produktion i 1. 

kvartal 2019, der skal faktureres videre til elhandelsvirksomhederne.  
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Henset til, at de samlede målefejl i de målte energimængder ved at fremrykke balance-

fikseingen kun udgør 0,2 pct., er det Forsyningstilsynets vurdering, at det likviditetspres, 

der kan opstå mellem balanceafregningen og de efterfølgende korrektioner, er relativt 

beskedent.  

 

Dansk Energi anfører endvidere i sit høringssvar, at de balanceansvarlige aktører kan 

være nødsaget til at prissætte den øgede risiko ved at fremrykke balancefikseringen ind 

i aftalerne med elhandelsvirksomhederne.  

 

Forsyningstilsynet forstår høringssvaret således, at med et øget antal målefejl og der-

med et forringet datagrundlag må den balanceansvarlige aktør forvente at skulle betale 

for flere fejlagtige ubalancer i balanceafregningen. Idet en afregning i balanceafregning-

en udgør en øget omkostning for den balanceansvarlige aktør sammenlignet med en 

tilsvarende elhandel i spotmarkedet, kan fremrykningen af tidspunktet for balancefikse-

ringen have en omkostningsforøgende effekt for de balanceansvarlige aktører og der-

med elhandelsvirksomhederne. 

 

Ørsted anfører i sit høringsvar, at Forsyningstilsynets godkendelse af de anmeldte æn-

dringer af Energinets forskrifter vedrørende balancefiksering vil medføre forøgede om-

kostninger, som ultimativt kan blive overvæltet på slutbrugerne. 

 

Energinet oplyser hertil, at fejl i måledata til brug for balanceafregningen fortsat vil indgå 

i den efterfølgende korrektionsafregning, således at de berørte aktører vil blive kompen-

seret for eventuelt øgede omkostninger i balanceafregningen.  

 

Energinet har endvidere oplyst, at der med den anmeldte metode til prissætningen af 

nettabskorrektionen i metode 10 vil skabes overensstemmelse mellem prisen for uba-

lancer i balanceafregningen og de efterfølgende korrektionsafregninger. Er der således 

en fejl i den indsendte måledata, der resulterer i, at elhandelsvirksomheden betaler for 

en række ubalancer, vil elhandelsvirksomheden i forbindelse med korrektionsafregning-

en blive kompenseret til den samme pris. Energinet har oplyst, at alle korrektioner af-

regnes til den regulerkraftpris, som er gældende på tidspunktet for balanceafregningen.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at en korrektionsafregning baseret på regulerkraft-

prisen vil kompensere elhandelsvirksomhederne for indkøbte ubalancer i forbindelse 

med balanceafregningen. Er der således en fejl i den indsendte måledata, der resulterer 

i, at elhandelsvirksomheden betaler for en række ubalancer (til regulerkraftprisen), vil 

elhandelsvirksomheden i forbindelse med korrektionsafregningerne blive kompenseret 

til den samme pris (regulerkraftprisen).  

 

Det er ligeledes Forsyningstilsynets vurdering, at den øgede usikkerhed for de balance-

ansvarlige aktører er forholdsvis beskeden, når de skal prissætte deres ydelser. Energi-

nets konsekvensanalyse viser således, at de procentvise afvigelser på de målte energi-

summer i balanceafregningsgrundlaget ved at fremrykke balancefikseringen var be-

skedne (0,2 pct.). 
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Forsyningstilsynet lægger ligeledes vægt på, at de potentielt forøgede omkostninger ved 

balanceafregningen for den enkelte aktør og i sidste ende slutkunden, skal ses i sam-

menhæng med den gevinst for samfundsøkonomien, som der forventes at blive opnået 

ved at indtræde i eSett og harmonisere balancefikseringen med de øvrige nordiske 

lande i ”Nordic Balancing Settlement”. Energinet har således oplyst, at der kan forventes 

en samfundsøkonomisk nettogevinst for Danmark på 80-220 mio. DKK over en 10-årig 

periode. Denne samfundsøkonomiske gevinst for Danmark vil være et resultat af mere 

effektive IT- og forretningsprocesser for danske balanceansvarlige aktører og danske 

elhandelsvirksomheder, som agerer på flere nordiske landes elmarkeder. Harmonise-

ringen forventes desuden at medvirke til en øget konkurrence på det danske elmarked.  

 

Forsyningstilsynet finder herefter sammenfattende, at metoden er objektiv og ikke-dis-

kriminerende. Forsyningstilsynet finder dertil, at metoden ligeledes på baggrund af den 

konsekvente afregning til regulerkraftprisen, og henset den forventede samfundsøkono-

miske gevinst ved Energinets indtræden i eSett, fremmer hensyn til samfundsøkonomi 

og konkurrence.   

 

Forsyningstilsynet kan på baggrund af en samlet vurdering godkende den anmeldte me-

todeændring vedrørende fremrykning af tidspunktet for balancefikseringen. 

ENGROSFIKSERING 

Med den anmeldte metodeændring gennemføres engrosfikseringen hver måned for den 

foregående måned. Det indebærer, at antallet af refikseringer reduceres med to. I stedet 

indføres én ekstra korrektionsafregning. I praksis er det således refikseringen efter to 

måneder, der udgår af metoden, jf. figur 39.  

 

Det er grundlæggende en fortsættelse af den gældende og godkendte metode med en 

engrosfiksering og engrosafregning 5. arbejdsdag efter driftsmåden. Forskellen er blot, 

at refikseringen efter to måneder udgår af metoden og refikseringen efter tre måneder 

erstattes af en korrektionsafregning.  

 

Energinet har oplyst, at 2. refiksering efter to måneder kun ændrer meget begrænset i 

datagrundlaget og dermed er overflødig. Den anmeldte metodeændring vil således op-

leves positivt for markedets aktører, der ikke vil opleve, at en ganske beskeden mængde 

likviditet vil blive flyttet i forbindelse med refikseringen efter to måneder. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode er objektiv og ikke diskri-

minerende.  Forsyningstilsynet lægger vægt på, at metoden gælder for alle aktører, der 

indgår i engrosafregningen, og ligestiller de enkelte parter i forhold til at fremsende kor-

rektioner til måledata og modtage det egentlige afregningsgrundlag. 

 

Forsyningstilsynet kan derfor godkende den anmeldte metodeændring til engrosfikse-

ringen.  

 
9 Dette er illustreret i figur 3 således, at refikseringen M+2 udgår og refikseringen M+3 bliver lavet om til 

en korrektionsafregning.  
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METODE NR. 9: ØJEBLIKSAFREGNEDE ANLÆG  

Forskrift D1 har hidtil kun beskrevet måling og afregning for produktionsanlæg som af-

sætter hele produktionen i markedet uanset tilslutningsform. Håndtering af øjebliksaf-

regnede installationstilsluttede anlæg, som kun sælger den energimængde, der fysisk 

leveres til elnettet (egenproducenter), har tidligere alene været beskrevet i Energistyrel-

sens retningslinjer for nettoafregning.   

 

Med den anmeldte metode for øjebliksafregnede anlæg skal netvirksomheden måle og 

hjemtage den energi, der henholdsvis tilgår det kollektive elforsyningsnet og trækkes fra 

det kollektive elforsyningsnet. Dvs. at alt hvad der foregår bag nettilslutningspunktet i 

forhold til forbrug og produktion på øjebliksafregnede anlæg ikke er omfattet af metoden. 

 

Energinet har oplyst, at baggrunden for den anmeldte metode er et behov for at beskrive 

regler for afregning af øjebliksafregnede installationstilsluttede anlæg som følge af be-

kendtgørelse nr. 100 af 29. januar 201910. Det skyldes, at øjebliksafregnede anlæg med 

bekendtgørelsen fritages for at betale beløb til dækning af PSO og pristillæg til miljøven-

lig elektricitet for deres øjebliksforbrug af elektricitet. Energinet skal derfor udarbejde 

metoder for indsamling og fremsendelse af måledata til Datahub i forhold til de pågæl-

dende anlæg.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode er objektiv. Forsyningstil-

synet lægger vægt på, at metoden er en direkte følge af, at øjebliksafregnede anlæg 

fritages for at betale beløb til dækning af PSO m.v. i medfør af bekendtgørelse nr. 100 

af 29. januar 2019 om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser for 

øjebliksforbrug af elektricitet. Forsyningstilsynet lægger ligeledes vægt på, at metoden 

er udviklet sammen med aktørerne i arbejdsgruppen for nettoafregning og bygger på 

den metode, der anvendes for nettoafregningsgruppe 4. Netvirksomheden pålægges 

således kun at indsamle den data fra de øjebliksafregnede anlæg, som Energinet skal 

bruge til at beregne PSO-tariffen og Energinets tariffer. Netvirksomhedernes interesser 

er samtidig inddraget og afvejet på balanceret vis. Forsyningstilsynet lægger dertil vægt 

på, at der ikke introduceres nye processer for netvirksomhederne.  

 

Det er ligeledes Forsyningstilsynet vurdering, at den anmeldte metode er ikke-diskrimi-

nerende. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at metoden ligestiller de omfattede anlæg 

i forhold krav til indsamling og fremsendelse af måledata til Datahub.  

 

Dansk Energi har anført i sit høringsvar, at begrænsningen til kun at måle og hjemtage 

den energi, der henholdsvis tilgår og trækkes fra det kollektive elforsyningsnet i forhold 

til de øjebliksafregnede anlæg, kan udgøre et problem. Det skyldes, at der kan opstå en 

situation, hvor en tilsynsgodkendt rådighedstarifering på de pågældende anlæg ikke vil 

kunne baseres på måling efter Energinets forskrifter. Her vil netvirksomheden skulle af-

regne baseret på kundens brug af sin egen produktion. 

 

 
10 Bekendtgørelse nr. 100 af 29. januar 2019 om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forplig-

telser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på 

visse anlæg ejet af egenproducenten,   
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Energinet har oplyst, at Energinet ikke har hjemmel til at kræve målinger, som ikke er 

nødvendige af hensyn til Energinets tariffer eller PSO-tariffen, jf. § 28, stk. 2, nr. 12, i 

elforsyningsloven, og § 8, stk. 1, i systemansvarsbekendtgørelsen.  

 

Energinet har endvidere oplyst, at der ikke er noget til hinder for, at en netvirksomhed 

med udgangspunkt i forskrifterne H1 og H3 opretter de child-målepunkter og tilknytter 

de tariffer, som er nødvendige for, at netvirksomheden kan opkræve betaling for deres 

ydelser, herunder rådighedstariffen.  

 

Henset til at Energinet kun kan udarbejde måleforskrifter, som er nødvendige for vare-

tagelsen er Energinets opgaver, jf. § 28, stk. 2, nr. 12, i elforsyningsloven, og § 8, stk. 1, 

i systemansvarsbekendtgørelsen, samt at de gældende forskrifter11 giver netvirksom-

hederne mulighed for at oprette de målepunkter, som er nødvendige for opkrævningen 

af netvirksomhedens ydelser, er det Forsyningstilsynet vurdering, at Dansk Energis hø-

ringssvar ikke giver anledning til at anfægte den anmeldte metode.  

 

Forsyningstilsynet kan derfor godkende den anmeldte metode til krav og fremsendelse 

af måledata for øjebliksafregnede anlæg. 

METODE NR. 10 - PRISSÆTNING AF NETTABSKORREKTION   

Efter den anmeldte metode til prissætningen af nettabskorrektionen12 vil korrektioner i 

måledata efter den endelige refiksering blive afregnet til regulerkraftprisen i det pågæl-

dende budområde i stedet for elspotprisen.  

 

Energinet har oplyst om baggrunden for ændringen, at den tidligere lukning af balance-

afregningen vil kunne medføre forøgede ubalanceomkostninger for markedsaktørerne 

(balanceansvarlige og elhandelsvirksomheder), hvilket Energinet vil kompensere for ved 

at ændre prissætningen af nettabskorrektionen. Med den anmeldte ændring til prissæt-

ning af nettabskorrektionen vil der skabes overensstemmelse mellem prisen for ubalan-

cer i balanceafregningen og de efterfølgende korrektionsafregningerne. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode er objektiv. Forsyningstil-

synet lægger i den forbindelse vægt på, at regulerkraftprisen fastsættes på baggrund af 

handel på det fællesnordiske regulerkraftmarked, Nordic Operational Information Sy-

stem (NOIS). I løbet af driftstimen aktiveres op- eller nedreguleringsbud således, at der 

herefter dannes en marginal timepris (regulerkraftpris) efter samme principper som i 

spotmarkedet. Prissætningen af nettabskorrektionen må således efter Forsyningstilsy-

nets vurdering anses for at objektivt.  

 

Forsyningstilsynet lægger desuden vægt på, at metoden er begrundet i behovet for at 

kompensere elhandelsvirksomhederne for evt. forøgede omkostninger ved balanceaf-

regningen. Er der således en fejl i den indsendte måledata, der resulterer i, at elhan-

delsvirksomheden betaler for en række ubalancer, vil elhandelsvirksomheden i forbin-

delse med korrektionsafregningen blive kompenseret til den samme pris (regulerkraft-

prisen). Metoden tilgodeser således, at de berørte elhandelsvirksomheders interesser 

 
11 Forskrift H1 om skift af leverandør og H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold.  

12 Nettabskorrektionen er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen under metode 8.  
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bliver afvejet i forhold til de potentielle meromkostninger i balanceafregningen som følge 

af fremrykningen af tidspunktet for balancefikseringen i metode 8.   

 

Det er ligeledes Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode er ikke-diskrimi-

nerende. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at metoden angår alle korrektioner af må-

ledata efter balancefikseringen på flex- og timeafregnede målepunkter. De berørte el-

handelsvirksomheder er således ligestillet i den nettabskorrektionen, der finder sted ef-

ter balanceafregningen. 

 

Radius har anført i sit høringssvar som led i Forsyningstilsynets høring af Energinets 

anmeldelse, at brugen af regulerkraftpriser ikke videreføres i en uendelighed. Den gæl-

dende metode med at benytte spotpriser ved korrektioner af måledata er begrundet 

med, at det vil være urimeligt at foretage balanceafregning i al evighed, da aktørerne 

har brug for hurtige afregninger.  

 

Energinet har oplyst, at idet en elhandel i balanceafregningen udgør en øget omkostning 

i forhold til en tilsvarende elhandel i spotmarkedet, må der forventes forøgede omkost-

ninger i balanceafregningen. Denne øgede omkostning og usikkerhed må forventes at 

blive ført videre fra de balanceansvarlige aktører til elhandelsvirksomhederne. Med den 

anmeldte metode vil der være overensstemmelse mellem prisen for ubalancer ved ba-

lanceafregningen og de efterfølgende korrektionsafregninger, hvilket burde kompensere 

elhandelsvirksomhederne for indkøbte ubalancer i balanceafregningen, der er et resul-

tatet af fejl i det indsendte måledata.  

 

Energinet har oplyst, at alle korrektioner afregnes til den regulerkraftpris, som er gæl-

dende på tidspunktet for balanceafregningen.  

 

Forsyningstilsynets bemærker, at balanceafregningen efter den godkendte ændring til 

balancefikseringen i metode 8, afsluttes på 13. dagen efter driftsdøgnet, uagtet at regu-

lerkraftprisen anvendes i de efterfølgende korrektionsafregninger i stedet for spotprisen.  

 

Energinets konsekvensanalyse har vist, at der med en fremrykning af balanceringsfik-

seringen kan forventes en let øget mængde af målefejl i de målte energimængder til 

brug for balanceafregningen. Denne øgede usikkerhed i datagrundlaget indebærer, at 

den balanceansvarlige aktør må forventes at skulle betale for flere fejlagtige ubalancer 

i afregningen med Energinet. Såfremt elhandelsvirksomheden i korrektionsafregningen 

bliver afregnet til regulerkraftprisen i stedet for spotprisen, vil der være overensstem-

melse mellem prisen for ubalancer ved balanceafregningen og de efterfølgende korrek-

tioner, idet elhandelsvirksomheden vil blive afregnet til den samme pris, som virksom-

heden betalte på tidspunktet for balanceafregningen.  

 

Det er derfor Forsyningstilsynets vurdering, at en korrektionsafregning baseret på regu-

lerkraftprisen i stedet for spotprisen vil kompensere elhandelsvirksomhederne for ind-

købte ubalancer i forbindelse med balanceafregningen.  

 

Forsyningstilsynet finder herefter sammenfattende, navnlig henset til den konsekvente 

og ensartede afregning af nettabskorrektion til regulerkraftprisen, at metoden er objek-

tiv og ikke-diskriminerende.  
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Forsyningstilsynet kan derfor godkende den anmeldte metodeændring til prissætning af 

nettabskorrektionen.  

FORSKRIFT I: STAMDATA 

METODE NR. 17: DELEGERING AF KOMMUNIKATION MED DATAHUB 

I den gældende forskrift F1 er der en vejledning om, at aktører generelt ikke kan dele-

gere kommunikation til DataHub, dvs. tillade en anden aktør at indsende data til Data-

Hub på vegne af den pågældende aktør selv. En undtagelse findes for indsendelse af 

måledata. En netvirksomhed kan delegere det til måleoperatører at kommunikere måle-

data til DataHub på vegne af netvirksomheden.  

 

Energinet har anmeldt en ny metode, hvor det præciseres, at det altid er netvirksomhed-

en, der har ansvaret for manglende overholdelse af Energinets forskrifter. En manglende 

overholdelse af forskrifter er således et anliggende mellem Energinet og netvirksomhed-

en og ikke mellem Energinet og den tredjemand, som netvirksomheden har delegeret 

indberetningsopgaven til. 

 

Energinet oplyser, at baggrunden for anmeldelsen er en usikkerhed om ansvarsforde-

lingen mellem netvirksomheden og netvirksomhedens aftalepart.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomhedernes pligt til måling og indberetning af 

oplysninger vedrørende virksomhedens aftagenumre er reguleret i § 22, stk. 1, nr. 2, og 

stk. 3, i lov om elforsyning.  

 

En netvirksomhed skal således måle den elektricitet, der transporteres igennem virk-

somhedens net, og den elektricitet, der leveres til elforbrugere eller aftages fra elprodu-

center inden for netvirksomhedens netområde, jf. § 22, stk. 1, nr. 2, i lov om elforsyning.  

 

Netvirksomheden skal desuden indberette oplysninger vedrørende virksomhedens afta-

genumre til datahubben. Indberetningen skal ske i henhold til forskrifter udstedt af Ener-

ginet om forbrug af elektricitet, tarifoplysninger og andre oplysninger af betydning for 

elhandelsvirksomhedernes fakturering, jf. § 72 b, stk. 1. Netvirksomheden varsler æn-

dringer i priser og vilkår via datahubben, jf. § 22, stk. 3, i lov om elforsyning. 

 

Da spørgsmålet om ansvarsfordelingen i det tilfælde, hvor netvirksomheden delegerer 

indberetningsopgaven til tredjemand, beror på en juridisk fortolkning af § 22, stk. 1, nr. 

2, og stk. 3, i lov om elforsyning samt de dertilhørende bemærkninger, er det Forsy-

ningstilsynets vurdering, at den anmeldte ændring ikke er en metode, der skal godken-

des af Forsyningstilsynet i medfør af § 73 a, stk. 1, i lov om elforsyning.  

METODE NR. 18: TIDSFRISTER 

I den anmeldte metode fastsættes en metode for beregning af tidsfrister. Det følger så-

ledes af den anmeldte metode, at tidsfrister altid er hele dage, medmindre andet er an-

givet. Tidsfristen regnes fra midnat på skæringsdatoen. Der skelnes mellem arbejds-

dage og kalenderdage, men tælleprincipperne er de samme. 

 

Energinet har oplyst, at tidsfristerne allerede fremgår af den nuværende forskrifttekst, 

men har ikke tidligere været anmeldt til Forsyningstilsynet som en metode. Energinet 
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ønsker at ensrette anvendelsen af tidsfrister i alle forskrifter, så de er anmeldt som me-

tode i alle Energinets forskrifter. Anmeldelsen af tidsfristen som en metode sikrer konsi-

stent brug af tidsfrister i alle Energinets forskrifter. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte metode er objektiv. Forsyningstilsynet læg-

ger vægt på, at fastsættelsen af tidsfrister vil sikre en konsistent brug af tidsfrister i alle 

Energinets forskrifter. Metoden følger således de retningslinjer, som allerede eksisterer 

i branchen. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte metode er ikke-diskriminerende. Forsy-

ningstilsynet lægger vægt på, at definitionen sidestiller alle aktører i forhold til beregnin-

gen af tidsfrister. 

 

Forsyningstilsynet vurderer derfor, at den anmeldte metode vedrørende definition af 

tidsfrister kan godkendes. 

OFFENTLIGGØRELSE  

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside www.forsy-

ningstilsynet.dk, jf. § 78 b, stk. 1, i elforsyningsloven, idet Forsyningstilsynet efter en 

samlet vurdering ikke finder, at der er hensyn, der er til hinder herfor.  

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 

stk. 1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020. 

 

Klagen skal være skriftlig og skal være indgivet til klagenævnet inden 4 uger efter, at 

Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet 

Nævnenes Hus 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Telefon 72 40 56 00 

ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget), og nævnets 

klagebehandling, fremgår af Energiklagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

 

Direktør 

http://www.forsyningstilsynet.dk/
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