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METODEAN
MELDELSE
- FORSKRI
FTD1/H1/I –
AFSKAFFELSE
AFTÆLLERSTAN
DE
1. Indledning
Energinetskali henholdtil §§ 73 a og 76 i lovbekendtgørelse
nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyningmed senereændringer(herefter elforsyningsloven)og § 1 i bekendtgørelsenr. 1085
af 20. september2010 om netvirksomhedersog Energinetsmetoderfor fastsættelseaf tariffer
m.v. anmeldesinemetoder for fastsættelseaf priserog vilkår til Forsyningstilsynet.
Nærværendemetodeanmeldelseindeholderen anmeldelseaf metodeændringertil Forskrift
D1 –’Afregningsmåling’,ForskriftH1 –’Skift af elleverandør’og ForskriftI –’Stamdata’.
Underforudsætningaf Forsyningstilsynets
forudgåendegodkendelsetræder de revideredeforskrifter i kraft den 1. januar2021 eller umiddelbartefter Forsyningstilsynets
godkendelse.Forskrifterneer vedhæftetdennemetodeanmeldelse.
Metodeændringernehar været i høringfra den 23. oktober til den 20. november2020.Høringsnotatetvedhæftesligeledes.
Det er Energinetsvurdering,at de anmeldtemetoder kan indstillestil godkendelse,idet de opfylder elforsyningslovens
krav om, at vilkår skalværegennemsigtige,objektive,rimelige,ikkediskriminerendeog offentlig tilgængelige,som blandt andet anført i lovens§ 31, stk. 2.

2. Baggrundfor metodeanmeldelsen
I forbindelsemed implementeringenaf CleanEnergyPackagehar Forsyningstilsynet
valgt at
1
følgeelmarkedsdirektivetsinformationskravpå regningenog fjernet kravetom tællerstande
2.
fra faktureringsbekendtgørelsen
1

Europa-Parlamentets
og RådetsDirektiv(EU)2019/944af 5. juni 2019,om fællesregler,for det indre markedfor elektricitet, direktivets artikel 18 og det tilhørendeBilag1.

2 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1696
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Indsamlingog distribution af tællerstandei det danskedetailmarkedfor el skeralenepå grund
af det aktuellekrav i faktureringsbekendtgørelsen.
Idet kravet om tællerstandei faktureringsbekendtgørelsener fjernet fra den 1. januar2021,vil Energinetsamtidigfjerne kravetfra detailmarkedsforskrifterneD1,H1 og I således,at ændringeni faktureringsbekendtgørelsen
også
får reel effekt i elmarkedet.

3. Retsgrundlag
Energineter i henholdtil § 28, stk. 2, nr. 7 i bekendtgørelsenr. 119 af 6. februar 2020af lov om
elforsyning(herefter elforsyningsloven)
ansvarligfor etableringog drift af en datahub.Somansvarligfor drift af DataHubskalEnerginetfastsætteikke-diskriminerendeog objektivevilkår for
brugenaf DataHub,jf. elforsyningsloven§ 28, stk. 2, nr. 12 og 13 og § 31, stk. 2.
Energinetskalifølge§§ 73a og 76 i elforsyningslovenog § 1 i bekendtgørelsenr. 1085 af 20.
september2010 om netvirksomheders,regionaletransmissionsvirksomheders
og Energinet.dk’smetoder for fastsættelseaf tariffer m.v. (herefter metodebekendtgørelsen)
anmelde
sinemetoder for fastsættelseaf priser og vilkår til Forsyningstilsynet.
Energinetskali henholdtil § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i bekendtgørelsenr. 652 af 18. maj 2020om
systemansvarlig
virksomhedog anvendelseaf eltransmissionsnettet(herefter systemansvarsbekendtgørelsen)
udarbejdeforskrifter for benyttelseaf det kollektiveelforsyningsnet,som er
nødvendigefor, at Energinetkan varetagesineopgaversamt
Forskrifterne,jf. § 7, skalindeholdefølgende:
1. Tekniskeforskrifter for tilslutningaf elproduktionsanlæg
til det kollektiveelforsyningsnet, jf. systemansvarsbekendtgørelsen
§ 7, stk. 1, nr. 1).
2. Tekniskeforskrifter for tilslutningaf elforbrugsanlægtil transmissionsnettet,jf. systemansvarsbekendtgørelsen
§ 7, stk. 1, nr. 2).
3. Forskrifterfor adgangtil og benyttelseaf det kollektiveelforsyningsnet,jf. systemansvarsbekendtgørelsen
§ 7, stk. 1, nr. 3).
4. Forskrifterfor aktørernesforpligtelser,som sætter Energineti standtil at opretholde
den tekniskekvalitet og balanceinden for det sammenhængende
elforsyningsnetmv.,
jf. systemansvarsbekendtgørelsen
§ 7, stk. 1, nr. 4).
Måleforskrifter,jf. § 8, skalindeholdefølgende:
1. omfangetaf de målinger,som selskaberneskalforetage,herunderi hvilkengrad elforbrug skalmåles,
2. nøjagtighedenaf de enkeltemålinger,og
3. formidlingenaf målingertil berørte parter, herunderinden for hvilketidsfrister målingerneskalvidereformidles.
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4. Ændringaf forskrifterne
4.1 ForskriftD1
Metodenr. 1: Fjernelseaf tællerstandei forskrift D1
Energinetsbaggrundfor ændringaf metoden
Med afsæti Forsyningstilsynets
ændredefaktureringsbekendtgørelse
vedrørendeophør af anvendelsenaf tællerstandepå fakturaen,vælgerEnerginetat følge op med
konsekvensrettelser
i ForskriftD1 og fjerne alle krav om tællerstande.
Nuværendebestemmelse

Ændringsforslag

§ 25, stk. 2. Hvismålepunkteter fjernaf§ 25, stk. 2 er slettet.
læst,skalnetvirksomhedensom minimum indsendeen forbrugsopgørelse
og
tællerstand4 gangeårligt samt ved aflæsning på grund af flytning, leverandørskift
mv
§ 29, stk. 3. Hvisnegativtnettoforbrug
opstårfor kunder,som anvenderårsbaseret nettoafregning,sættesforbruget lig 0
og overskudsproduktionlig tilbageløbet,
jf. Energinets"Retningslinjerfor udførelse
af målingertil brug for nettoafregning".
Dennuværendeelleverandørmodtager
endvideretællerstandtil at brug for udarbejdelseaf slutafregningtil kunden.

§ 29, stk. 3. Hvisnegativtnettoforbrug
opstårfor kunder,som anvenderårsbaseret nettoafregning,sættesforbruget lig 0
og overskudsproduktionlig tilbageløbet,
jf. Energinets"Retningslinjerfor udførelse
af målingertil brug for nettoafregning".

§ 32. Netvirksomhedenskalfor måle§ 32 er slettet
punktermed en fysiskmåler indsende
tællerstandetil DataHub.
Stk.2. For flexafregnedemålepunkter
skalnetvirksomhedenindsendetællerstandeved månedskifte.Indsendelseaf
tællerstandfor flexafregnedemålepunkter skaldesudenskeved flytning, leverandørskiftmv., jf. stk. 5.
Stk.3. For skabelonafregnede
målepunkterskalnetvirksomhedenindsende
tællerstandved forbrugsopgørelse.
Indsendelsenaf tællerstandefølger tidsfristen for indsendelseaf forbrugsopgørelse
for skabelonafregnede
målepunkter,jf. §
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25. Netvirksomhedenskalestimereforbruget og tællerstanden,hvisdet er nødvendigtfor at overholdetidsfristerne.
Stk.4. For timeafregnedemålepunkter
skalindsendelseaf tællerstandeske,jf.
stk. 2.
Stk.5. Ud over de i stk. 2-4 nævntetilfælde,skalnetvirksomhedenindsende
tællerstandei følgendetilfælde:
1. Vedtilslutningaf nyoprettet målepunkti DataHubindsendes
starttællerstandfor måler.
2. Vedskift af måler indsendessluttællerstandfor den nedtagne
målersamt starttællerstandpå
den nye måler.
3. Vednedlæggelseaf målepunkt
(nedtagning/afmelding)
indsendestællestandfor den nedtagne/afmeldtemåler.
4. Vedelleverandørensanmodning
herom til brug for imødekommelseaf en kundesanmodning
om en udspecificeretregningi
henholdtil gældendebekendtgørelseom elhandelsvirksomhedersfaktureringaf omkostninger
over for elforbrugere.
5. Vedmarkedsprocesserne
for leverandørskift,flytningerog leveranceophør.
6. Vedindsendelseaf forbrugsopgørelser,jf. § 25.
Stk.6. Indsendelseaf tællerstandepå
fysiskechild målepunkterskalfølgereglerne for den afregningsform,der gælder
for parent målepunktet.
Stk.7. Såfremtkundenoplysertællerstandtil elleverandøren,fx ved forbrugsopgørelse,kan elleverandørenfremsende
tællerstandentil netvirksomhedenvia DataHub.Netvirksomhedentager herefter
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stillingtil om tællerstandenskalopdateres i DataHub.
§ 33, stk. 2. Rykkerenudarbejdesi Data§ 33, stk. 2. Rykkerenudarbejdesi DataHub som en samletdagligopgørelsepr.
Hub som en samletdagligopgørelsepr.
netvirksomhedaf de flex-, time- og skanetvirksomhedaf de flex-, time- og skabe- belonafregnedemålepunkter.Der rykkes
lonafregnedemålepunkter.Der rykkesliligeledesfor child målepunkter,for hvilke
geledesfor child målepunkter,for hvilke
der manglermåledata,og hvor der er tilder manglermåledata,og hvor der er tilknyttet priselementertil engrosafregning
knyttet priselementertil engrosafregning mellemnetvirksomhedog elleverandør.
mellemnetvirksomhedog elleverandør.
Der rykkesikke for manglendeindsendelseaf tællerstande.
Metodevalgog konsekvenser
D1 definerer,hvornårder skalindsendestællerstandeog alle krav til indsendelsetællerstandefjernessom følgeaf metodeændringen.
I første omgangfjerneskravet alenesom regleri markedsforskrifterne.DataHubvil til
at starte med stadigkunnemodtagenetvirksomhedernes
tællerstandeog videresende
dissetil elleverandørerne.Derfor behøvernetvirksomhederneikke fra starten ændre
IT-systemerne.Ligeledeshar det ingenkonsekvenser,
da der alleredei dagkan være
tilfælde,hvor tællerstandeikke kommeri DataHubog der derfor formodes,at elleverandørnehar håndteretsituationeni eget IT-system.
Energinetvil påbegyndedet praktiskearbejdemed at fjerne tællerstandefra ITsystemernei en koordineretindsatsmed markedetsaktørervia Teknikog Implementeringssamarbejdsgruppen.
Tidligereanmeldelseraf metoden
Metodenfor tællerstandeer tidligereanmeldtsom metode15 i anmeldelsenaf 4. september 2015 for Engrosmodellens
idriftsættelse.

4.2 ForskriftH1
Metodenr. 2: Fjernelseaf tællerstandei forskrift H1
Energinetsbaggrundfor ændringaf metoden
Med afsæti Forsyningstilsynets
ændredefaktureringsbekendtgørelse
vedrørendeophør af anvendelsenaf tællerstandepå fakturaen,vælgerEnerginetat følgeop med
konsekvensrettelser
i ForskriftD1 og fjerne alle krav om tællerstande.

Nuværendebestemmelse
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§ 14, stk. 4. Efter udløbetaf annulleringsfristen skalnetvirksomhedenindhente
eventueltællerstandpå skæringsdatoen
for fraflytningenog sendedata til DataHub.

§ 14, stk. 4 er slettet.

§ 17, stk. 6. Netvirksomhedensendertællerstandtil DataHub,som videresender
data til elleverandørentil brug for slutafregningtil kunden.

§ 17, stk. 6 er slettet.

§19.Skerder opsætningaf elmålerskal
netvirksomhedenopdaterestamddatafor
målepunkteti DataHub.Netvirksomheden skali forbindelsehermedindsende
tællerstandfor den nye måler til DataHub.
Stk.2. Skerder nedtagningaf elmåler
skalnetvirksomhedenopdaterestamddata for målepunkteti DataHub.Netvirksomhedenskali forbindelsehermedindsendetællerstandfor den nedtagnemåler til DataHub.

§ 19 er slettet.

§ 23, stk. 3. Netvirksomhedenindhenter
tællerstandved tilslutning og indsendertil
DataHub,der videresendertil elleverandøren for målepunktet.

§ 23, stk. 3 er slettet

§ 24, stk. 5. Hvisnedlæggelseni DataHub
skerefter den fysiskenedtagning,indsen- § 24, stk. 5 er slettet
desen tællerstandpr. nedtagelsesdatoen.
Stk.6. Efter anmeldelsenmodtager
Stk.6. Efter anmeldelsenmodtagernunuværendeog eventuellefremtidigeelle- værendeog eventuellefremtidigeelleveverandørerfra DataHubbeskedom stop
randørerfra DataHubbeskedom stop af
af leverance.Dennuværendeelleveranleverance.
dør modtagerendvideretællerstandtil at
brug for udarbejdelseaf slutafregningtil
kunden.
Metodevalgog konsekvenser
H1 definerer,hvornårder skalindsendestællerstandeog alle krav til indsendelsetællerstandefjernessom følgeaf metodeændringen.
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I første omgangfjerneskravet alenesom regleri markedsforskrifterne.DataHubvil til
at starte med stadigkunnemodtagenetvirksomhedernes
tællerstandeog videresende
dissetil elleverandørerne.Derfor behøvernetvirksomhederneikke fra starten ændre
IT-systemerne.Ligeledeshar det ingenkonsekvenser,
da der alleredei dagkan være
tilfælde hvor tællerstandeikke kommeri DataHubog der derfor formodes,at elleverandørnehar håndteretsituationeni eget IT-system.
Energinetvil påbegyndedet praktiskearbejdemed at fjerne tællerstandefra ITsystemernei en koordineretindsatsmed markedetsaktørervia Teknikog Implementeringssamarbejdsgruppen.
Tidligereanmeldelseraf metoden
Metodenfor tællerstandeer tidligereanmeldtsom metode15 i anmeldelsenaf 4. september 2015 for Engrosmodellens
idriftsættelse.

4.3 ForskriftI
Metodenr. 3: Fjernelseaf tællerstandeog tilhørendestamdatai forskrift I
Energinetsbaggrundfor ændringaf metoden
Med afsæti Forsyningstilsynets
ændredefaktureringsbekendtgørelse
vedrørendeophør af anvendelsenaf tællerstandepå fakturaen,vælgerEnerginetat følgeop med
konsekvensrettelser
i ForskriftD1 og fjerne alle krav om tællerstande.
Nuværendebestemmelse

Ændringsforslag

Stk.4. Energinetog netvirksomheden
Stk.4. Energinetog netvirksomheden
skalsikre,at følgendemålerdatafor fysiskalsikre,at følgendemålerdatafor fysiskemålepunkterer registrereti DataHub: skemålepunkterer registrereti DataHub:
1. Målercifre
1. Målernummer
2. Måleromregningsfaktor
3. Målerenhed
4. Målernummer
5. Målertype
§ 16. Energinetog netvirksomhedenskal
sikre,den samledeindsendelseaf egne
måledataer kompletfor hvert netområde.Energinetog netvirksomhedenskal
sikre,at følgendemåledataer registrereti
DataHub:
1. Energienhed
2. Kvantum
3. Kvantumstatus
4. Tidsopløsning
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5.
6.
7.
8.

Produkt
Periode
Tællerstand
Typeaf målepunkt

5. Produkt
6. Periode
7. Typeaf målepunkt

Metodevalgog konsekvenser
ForskriftI definerer,hvilkedata der skalindsendesfor tællerstandeog tilhørende
stamdate.Dissedata fjernessom følgeaf metodeændringen.Det er væsentligtat notere, at de fire stykkerstamdata,som fjernes,alenevar indført for at få forståelseaf
tællerstandenesværdier,hvorfor ogsåde fjernes.
I første omgangfjerneskravet alenesom regleri markedsforskrifterne.DataHubvil til
at starte med stadigkunnemodtagenetvirksomhedernes
tællerstandeog tilhørende
stamdataog videresendedissetil elleverandørerne.Vedstamdatader relaterersigtil
tællerstandevil der tekniskværekrav om at medsendedata, men der vil ikke blive stillet krav til indholdet.Energinetvil påbegyndedet praktiskearbejdemed at fjerne tællerstandeog tilhørendestamdatafra IT-systemernei en koordineretindsatsmed markedetsaktørervia Teknikog Implementeringssamarbejdsgruppen.
Tidligereanmeldelseraf metoden
Metodenfor tællerstandeer tidligereanmeldtsom metode15 i anmeldelsenaf 4. september 2015 for Engrosmodellens
idriftsættelse.

Formåletmed disseændringerer at realisereændringeni faktureringsbekendtgørelsen,
så effekten afspejlesi detailmarkedetsforskrifter.
Ændringenmedfører,at der ikke længerestilleskrav til netvirksomhederneom at indsende
tællerstandetil DataHubog dermedvil elleverandørerheller ikke kunnemodtagedissefra DataHub.Dette vil lette den administrativebyrde for netvirksomhederneog Energinet,idet dataomfangetog tilknyttede processer,der anvendesi DataHub,reduceres.Enfjernelseaf tællerstandvil ogsåreducerefremtidigeudviklingsomkostninger
for DataHubog aktørerne.
Metoden er valgt for at sikre,at detailmarkedsforskrifterne
harmonerermed eksisterendelovgivning.

Hvisnærværendeanmeldelsegiveranledningtil spørgsmål,kan Energinetkontaktespå myndighed@energinet.dk.
Med venlighilsen

Dok.20/02093-19

Offentlig/Public

9/9

SisseGuldagerLarsen
EnerginetMyndighedsenheden
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