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1. Indledning

Energinet skal i henhold til §§ 73 a og 76 i lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om el-

forsyning med senere ændringer (herefter elforsyningsloven) og § 1 i bekendtgørelse nr. 1085

af 20. september 2010 om netvirksomheders og Energinets metoder for fastsættelse af tariffer

m.v. anmelde sine metoder for fastsættelse af priser og vilkår til Forsyningstilsynet.

Nærværende metodeanmeldelse indeholder en anmeldelse af metodeændringer til Forskrift

D1 –’Afregningsmåling’, Forskrift H1 –’Skift af elleverandør’ og Forskrift I –’Stamdata’.

Under forudsætning af Forsyningstilsynets forudgående godkendelse træder de reviderede for-

skrifter i kraft den 1. januar 2021 eller umiddelbart efter Forsyningstilsynets godkendelse. For-

skrifterneer vedhæftet denne metodeanmeldelse.

Metodeændringerne har været i høring fra den 23. oktober til den 20. november 2020. Hø-

ringsnotatet vedhæftes ligeledes.

Det er Energinets vurdering, at de anmeldte metoder kan indstilles til godkendelse, idet de op-

fylder elforsyningslovens krav om, at vilkår skal være gennemsigtige, objektive, rimelige, ikke-

diskriminerende og offentlig tilgængelige, som blandt andet anført i lovens § 31, stk. 2.

2. Baggrund for metodeanmeldelsen

I forbindelse med implementeringen af Clean Energy Package har Forsyningstilsynet valgt at

følge elmarkedsdirektivets1 informationskrav på regningen og fjernet kravet om tællerstande

fra faktureringsbekendtgørelsen2.

1 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2019/944 af 5. juni 2019, om fælles regler, for det indre marked for elektricitet, direkti-

vets artikel 18 og det tilhørende Bilag 1.
2 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1696

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1696
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Indsamling og distribution af tællerstande i det danske detailmarked for el sker alene på grund

af det aktuelle krav i faktureringsbekendtgørelsen. Idet kravet om tællerstande i fakturerings-

bekendtgørelsen er fjernet fra den 1. januar 2021, vil Energinet samtidig fjerne kravet fra de-

tailmarkedsforskrifterne D1, H1 og I således, at ændringen i faktureringsbekendtgørelsen også

får reel effekt i elmarkedet.

3. Retsgrundlag

Energinet er i henhold til § 28, stk. 2, nr. 7 i bekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 af lov om

elforsyning (herefter elforsyningsloven) ansvarlig for etablering og drift af en datahub. Som an-

svarlig for drift af DataHub skal Energinet fastsætte ikke-diskriminerende og objektive vilkår for

brugen af DataHub, jf. elforsyningsloven § 28, stk. 2, nr. 12 og 13 og § 31, stk. 2.

Energinet skal ifølge §§ 73a og 76 i elforsyningsloven og § 1 i bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energi-

net.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. (herefter metodebekendtgørelsen) anmelde

sine metoder for fastsættelse af priser og vilkår til Forsyningstilsynet.

Energinet skal i henhold til § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 652 af 18. maj 2020 om

systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet (herefter systemansvars-

bekendtgørelsen) udarbejde forskrifter for benyttelse af det kollektive elforsyningsnet, som er

nødvendige for, at Energinet kan varetage sine opgaver samt

Forskrifterne, jf. § 7, skal indeholde følgende:

1. Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsynings-

net, jf. systemansvarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 1).

2. Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnettet, jf. sy-

stemansvarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 2).

3. Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet, jf. systeman-

svarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 3).

4. Forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet i stand til at opretholde

den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningsnet mv.,

jf. systemansvarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 4).

Måleforskrifter, jf. § 8, skal indeholde følgende:

1. omfanget af de målinger, som selskaberne skal foretage, herunder i hvilken grad elfor-

brug skal måles,

2. nøjagtigheden af de enkelte målinger, og

3. formidlingen af målinger til berørte parter, herunder inden for hvilke tidsfrister målin-

gerne skal videreformidles.
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4. Ændring af forskrifterne

4.1 Forskrift D1

Metode nr. 1: Fjernelse af tællerstande i forskrift D1

Energinets baggrund for ændring af metoden

Med afsæt i Forsyningstilsynets ændrede faktureringsbekendtgørelse vedrørende op-

hør af anvendelsen af tællerstande på fakturaen, vælger Energinet at følge op med

konsekvensrettelser i Forskrift D1 og fjerne alle krav om tællerstande.

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag

§ 25, stk. 2. Hvis målepunktet er fjernaf-

læst, skal netvirksomheden som mini-

mum indsende en forbrugsopgørelse og

tællerstand 4 gange årligt samt ved aflæs-

ning på grund af flytning, leverandørskift

mv

§ 29, stk. 3. Hvis negativt nettoforbrug

opstår for kunder, som anvender årsbase-

ret nettoafregning, sættes forbruget lig 0

og overskudsproduktion lig tilbageløbet,

jf. Energinets "Retningslinjer for udførelse

af målinger til brug for nettoafregning".

Den nuværende elleverandør modtager

endvidere tællerstand til at brug for udar-

bejdelse af slutafregning til kunden.

§ 32. Netvirksomheden skal for måle-

punkter med en fysisk måler indsende

tællerstande til DataHub.

Stk. 2. For flexafregnede målepunkter

skal netvirksomheden indsende tæller-

stande ved månedskifte. Indsendelse af

tællerstand for flexafregnede målepunk-

ter skal desuden ske ved flytning, leveran-

dørskift mv., jf. stk. 5.

Stk. 3. For skabelonafregnede måle-

punkter skal netvirksomheden indsende

tællerstand ved forbrugsopgørelse. Ind-

sendelsen af tællerstande følger tidsfri-

sten for indsendelse af forbrugsopgørelse

for skabelonafregnede målepunkter, jf. §

§ 25, stk. 2 er slettet.

§ 29, stk. 3. Hvis negativt nettoforbrug

opstår for kunder, som anvender årsbase-

ret nettoafregning, sættes forbruget lig 0

og overskudsproduktion lig tilbageløbet,

jf. Energinets "Retningslinjer for udførelse

af målinger til brug for nettoafregning".

§ 32 er slettet
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25. Netvirksomheden skal estimere for-

bruget og tællerstanden, hvis det er nød-

vendigt for at overholde tidsfristerne.

Stk. 4. For timeafregnede målepunkter

skal indsendelse af tællerstande ske, jf.

stk. 2.

Stk. 5. Ud over de i stk. 2-4 nævnte til-

fælde, skal netvirksomheden indsende

tællerstande i følgende tilfælde:

1. Ved tilslutning af nyoprettet må-

lepunkt i DataHub indsendes

starttællerstand for måler.

2. Ved skift af måler indsendes slut-

tællerstand for den nedtagne

måler samt starttællerstand på

den nye måler.

3. Ved nedlæggelse af målepunkt

(nedtagning/afmelding) indsen-

des tællestand for den ned-

tagne/afmeldte måler.

4. Ved elleverandørens anmodning

herom til brug for imødekom-

melse af en kundes anmodning

om en udspecificeret regning i

henhold til gældende bekendt-

gørelse om elhandelsvirksomhe-

ders fakturering af omkostninger

over for elforbrugere.

5. Ved markedsprocesserne for le-

verandørskift, flytninger og leve-

ranceophør.

6. Ved indsendelse af forbrugsop-

gørelser, jf. § 25.

Stk. 6. Indsendelse af tællerstande på

fysiske child målepunkter skal følge reg-

lerne for den afregningsform, der gælder

for parent målepunktet.

Stk. 7. Såfremt kunden oplyser tæller-

stand til elleverandøren, fx ved forbrugs-

opgørelse, kan elleverandøren fremsende

tællerstanden til netvirksomheden via Da-

taHub. Netvirksomheden tager herefter
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stilling til om tællerstanden skal opdate-

res i DataHub.

§ 33, stk. 2. Rykkeren udarbejdes i Data-

Hub som en samlet daglig opgørelse pr.

netvirksomhed af de flex-, time- og skabe-

lonafregnede målepunkter. Der rykkes li-

geledes for child målepunkter, for hvilke

der mangler måledata, og hvor der er til-

knyttet priselementer til engrosafregning

mellem netvirksomhed og elleverandør.

Der rykkes ikke for manglende indsen-

delse af tællerstande.

§ 33, stk. 2. Rykkeren udarbejdes i Data-

Hub som en samlet daglig opgørelse pr.

netvirksomhed af de flex-, time- og ska-

belonafregnede målepunkter. Der rykkes

ligeledes for child målepunkter, for hvilke

der mangler måledata, og hvor der er til-

knyttet priselementer til engrosafregning

mellem netvirksomhed og elleverandør.

Metodevalg og konsekvenser

D1 definerer, hvornår der skal indsendes tællerstande og alle krav til indsendelse tæl-

lerstande fjernes som følge af metodeændringen.

I første omgang fjernes kravet alene som regler i markedsforskrifterne. DataHub vil til

at starte med stadig kunne modtage netvirksomhedernes tællerstande og videresende

disse til elleverandørerne. Derfor behøver netvirksomhederne ikke fra starten ændre

IT-systemerne. Ligeledes har det ingen konsekvenser, da der allerede i dag kan være

tilfælde, hvor tællerstande ikke kommer i DataHub og der derfor formodes, at elleve-

randørne har håndteret situationen i eget IT-system.

Energinet vil påbegynde det praktiske arbejde med at fjerne tællerstande fra IT-

systemerne i en koordineret indsats med markedets aktører via Teknik og Implemen-

terings samarbejdsgruppen.

Tidligere anmeldelser af metoden

Metoden for tællerstande er tidligere anmeldt som metode 15 i anmeldelsen af 4. sep-

tember 2015 for Engrosmodellens idriftsættelse.

4.2 Forskrift H1

Metode nr. 2: Fjernelse af tællerstande i forskrift H1

Energinets baggrund for ændring af metoden

Med afsæt i Forsyningstilsynets ændrede faktureringsbekendtgørelse vedrørende op-

hør af anvendelsen af tællerstande på fakturaen, vælger Energinet at følge op med

konsekvensrettelser i Forskrift D1 og fjerne alle krav om tællerstande.

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag
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§ 14, stk. 4. Efter udløbet af annullerings-

fristen skal netvirksomheden indhente

eventuel tællerstand på skæringsdatoen

for fraflytningen og sende data til Data-

Hub.

§ 17, stk. 6. Netvirksomheden sender tæl-

lerstand til DataHub, som videresender

data til elleverandøren til brug for slutaf-

regning til kunden.

§19. Sker der opsætning af elmåler skal

netvirksomheden opdatere stamddata for

målepunktet i DataHub. Netvirksomhe-

den skal i forbindelse hermed indsende

tællerstand for den nye måler til Data-

Hub.

Stk. 2. Sker der nedtagning af elmåler

skal netvirksomheden opdatere stamd-

data for målepunktet i DataHub. Netvirk-

somheden skal i forbindelse hermed ind-

sende tællerstand for den nedtagne må-

ler til DataHub.

§ 23, stk. 3. Netvirksomheden indhenter

tællerstand ved tilslutning og indsender til

DataHub, der videresender til elleverand-

øren for målepunktet.

§ 24, stk. 5. Hvis nedlæggelsen i DataHub

sker efter den fysiske nedtagning, indsen-

des en tællerstand pr. nedtagelsesdatoen.

Stk. 6. Efter anmeldelsen modtager

nuværende og eventuelle fremtidige elle-

verandører fra DataHub besked om stop

af leverance. Den nuværende elleveran-

dør modtager endvidere tællerstand til at

brug for udarbejdelse af slutafregning til

kunden.

§ 14, stk. 4 er slettet.

§ 17, stk. 6 er slettet.

§ 19 er slettet.

§ 23, stk. 3 er slettet

§ 24, stk. 5 er slettet

Stk. 6. Efter anmeldelsen modtager nu-

værende og eventuelle fremtidige elleve-

randører fra DataHub besked om stop af

leverance.

Metodevalg og konsekvenser

H1 definerer, hvornår der skal indsendes tællerstande og alle krav til indsendelse tæl-

lerstande fjernes som følge af metodeændringen.
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I første omgang fjernes kravet alene som regler i markedsforskrifterne. DataHub vil til

at starte med stadig kunne modtage netvirksomhedernes tællerstande og videresende

disse til elleverandørerne. Derfor behøver netvirksomhederne ikke fra starten ændre

IT-systemerne. Ligeledes har det ingen konsekvenser, da der allerede i dag kan være

tilfælde hvor tællerstande ikke kommer i DataHub og der derfor formodes, at elleve-

randørne har håndteret situationen i eget IT-system.

Energinet vil påbegynde det praktiske arbejde med at fjerne tællerstande fra IT-

systemerne i en koordineret indsats med markedets aktører via Teknik og Implemen-

terings samarbejdsgruppen.

Tidligere anmeldelser af metoden

Metoden for tællerstande er tidligere anmeldt som metode 15 i anmeldelsen af 4. sep-

tember 2015 for Engrosmodellens idriftsættelse.

4.3 Forskrift I

Metode nr. 3: Fjernelse af tællerstande og tilhørende stamdata i forskrift I

Energinets baggrund for ændring af metoden

Med afsæt i Forsyningstilsynets ændrede faktureringsbekendtgørelse vedrørende op-

hør af anvendelsen af tællerstande på fakturaen, vælger Energinet at følge op med

konsekvensrettelser i Forskrift D1 og fjerne alle krav om tællerstande.

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag

Stk. 4. Energinet og netvirksomheden

skal sikre, at følgende målerdata for fysi-

ske målepunkter er registreret i DataHub:

1. Målercifre

2. Måleromregningsfaktor

3. Målerenhed

4. Målernummer

5. Målertype

§ 16. Energinet og netvirksomheden skal

sikre, den samlede indsendelse af egne

måledata er komplet for hvert netom-

råde. Energinet og netvirksomheden skal

sikre, at følgende måledata er registreret i

DataHub:

1. Energienhed

2. Kvantum

3. Kvantum status

4. Tidsopløsning

Stk. 4. Energinet og netvirksomheden

skal sikre, at følgende målerdata for fysi-

ske målepunkter er registreret i DataHub:

1. Målernummer

§ 16. Energinet og netvirksomheden skal

sikre, den samlede indsendelse af egne

måledata er komplet for hvert netom-

råde. Energinet og netvirksomheden skal

sikre, at følgende måledata er registreret

i DataHub:

1. Energienhed

2. Kvantum

3. Kvantum status

4. Tidsopløsning
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5. Produkt

6. Periode

7. Tællerstand

8. Type af målepunkt

5. Produkt

6. Periode

7. Type af målepunkt

Metodevalg og konsekvenser

Forskrift I definerer, hvilke data der skal indsendes for tællerstande og tilhørende

stamdate. Disse data fjernes som følge af metodeændringen. Det er væsentligt at no-

tere, at de fire stykker stamdata, som fjernes, alene var indført for at få forståelse af

tællerstandenes værdier, hvorfor også de fjernes.

I første omgang fjernes kravet alene som regler i markedsforskrifterne. DataHub vil til

at starte med stadig kunne modtage netvirksomhedernes tællerstande og tilhørende

stamdata og videresende disse til elleverandørerne. Ved stamdata der relaterer sig til

tællerstande vil der teknisk være krav om at medsende data, men der vil ikke blive stil-

let krav til indholdet. Energinet vil påbegynde det praktiske arbejde med at fjerne tæl-

lerstande og tilhørende stamdata fra IT-systemerne i en koordineret indsats med mar-

kedets aktører via Teknik og Implementerings samarbejdsgruppen.

Tidligere anmeldelser af metoden

Metoden for tællerstande er tidligere anmeldt som metode 15 i anmeldelsen af 4. sep-

tember 2015 for Engrosmodellens idriftsættelse.

Formålet med disse ændringer er at realisere ændringen i faktureringsbekendtgørelsen, så ef-

fekten afspejles i detailmarkedets forskrifter.

Ændringen medfører, at der ikke længere stilles krav til netvirksomhederne om at indsende

tællerstande til DataHub og dermed vil elleverandører heller ikke kunne modtage disse fra Da-

taHub. Dette vil lette den administrative byrde for netvirksomhederne og Energinet, idet data-

omfanget og tilknyttede processer, der anvendes i DataHub, reduceres. En fjernelse af tæller-

stand vil også reducere fremtidige udviklingsomkostninger for DataHub og aktørerne.

Metoden er valgt for at sikre, at detailmarkedsforskrifterne harmonerer med eksisterende lov-

givning.

Hvis nærværende anmeldelse giver anledning til spørgsmål, kan Energinet kontaktes på myn-

dighed@energinet.dk.

Med venlig hilsen

mailto:myndighed@energinet.dk
mailto:myndighed@energinet.dk
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Sisse Guldager Larsen
Energinet Myndighedsenheden
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