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1. Indledning 

Energinet sendte den 23. oktober 2020 en revideret udgave af Forskrift D1 – ’Afregningsmå-

ling’, Forskrift H1 - ’Skift af elleverandør’ og Forskrift I – ’Stamdata’ i høring. Forskrifterne me-

todeanmeldes til Forsyningstilsynet primo december 2020 og træder i kraft efter godkendelse 

af Forsyningstilsynet.  

 

1.1 Baggrund for høringen 

I forbindelse med implementeringen af Clean Energy Package har Forsyningstilsynet i sit udkast 

til faktureringsbekendtgørelsen valgt at følge elmarkedsdirektivets1 informationskrav på reg-

ningen og fjernet kravet om tællerstande fra faktureringsbekendtgørelsen2.  

 

Indsamling og distribution af tællerstande i det danske detailmarked for el sker alene på grund 

af det aktuelle krav i faktureringsbekendtgørelsen. Såfremt kravet i faktureringsbekendtgørel-

sen fjernes, vil Energinet samtidig fjerne kravet fra detailmarkedsforskrifterne D1, H1 og I såle-

des, at ændringen i faktureringsbekendtgørelsen også får reel effekt i elmarkedet.  

 

Ændringer vedrørende tællerstande i detailmarkedsforskrifterne finder alene sted, såfremt kra-

vet om tællerstande fjernes fra faktureringsbekendtgørelsen.  

 

1.2 Høring 

Den offentlige høring blev gennemført i perioden 23. oktober - 20. november 2020, hvor ud-

kast til forskrifterne blev sendt til de høringsparter, der er listet i Appendiks 1 foruden offentlig-

gørelse på Energinets hjemmeside på www.energinet.dk under Markedsforskrifter i høring.  

  

Energinet har modtaget høringssvar fra følgende aktører: Dansk Energi, SEAS-NVE, Cerius, Ra-

dius Elnet A/S og SEF Energi A/S. Velkomment A/S og Digitaliseringsstyrelsen har meddelt, at 

de ikke har kommentarer til høringen.  

 

2. Høringskommentarer til forskrift D1, H1 og I 

Herunder fremgår de indkomne høringskommentarer til forskrifterne.  

 

Kommentarer fra SEF Energi A/S 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

Der står i høringsbrevet, at: 

 
Nuværende bestemmelser: Indsamling af tællerstande i DataHub til brug for faktureringsbe-

kendtgørelsens 3 bestemmelser 

Ændringsforslag:. Komplet fjernelse af tællerstande i alle Energinets detailmarkedsforskrifter. 

 

Det vil bl.a. betyde, at alt dette fra forskrift D1 - Kapitel 8, side 12+13 bortfalder: 
Tællerstande 

§ 32. Netvirksomheden skal for målepunkter med en fysisk måler indsende tællerstande til 

DataHub. 

Stk. 2. For flexafregnede målepunkter skal netvirksomheden indsende tællerstande ved må-

nedsskifte. 
 

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://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64350 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64350
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Indsendelse af tællerstand for flexafregnede målepunkter skal desuden ske ved flytning, 

leverandørskift mv., jf. stk. 5. 

Stk. 3. For skabelonafregnede målepunkter skal netvirksomheden indsende tællerstand ved 

forbrugsopgørelse. Indsendelsen af tællerstande følger tidsfristen for indsendelse af for-

brugsopgørelse 

for skabelonafregnede målepunkter, jf. § 25. Netvirksomheden skal estimere forbruget 

og tællerstanden, hvis det er nødvendigt 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 tilfælde, skal netvirksomheden indsende tællerstande i 

følgende tilfælde: 

1. Ved tilslutning af nyoprettet målepunkt i DataHub indsendes starttællerstand for måler. 

2. Ved skift af måler indsendes sluttællerstand for den nedtagne måler samt starttæller-

stand 

på den nye måler. 

3. Ved nedlæggelse af målepunkt (nedtagning/afmelding) indsendes tællestand for den 

nedtagne/afmeldte måler. 

4. Ved elleverandørens anmodning herom til brug for imødekommelse af en kundes anmod-

ning 

om en udspecificeret regning i henhold til gældende bekendtgørelse om elhandelsvirksom-

heders 

fakturering af omkostninger over for elforbrugere. 

5. Ved markedsprocesserne for leverandørskift, flytninger og leveranceophør. 

6. Ved indsendelse af forbrugsopgørelser, jf. § 25. 

Stk. 6. Indsendelse af tællerstande på fysiske child målepunkter skal følge reglerne for den 

afregningsform, der gælder for parent målepunktet. 

Stk. 7. Såfremt kunden oplyser tællerstand til elleverandøren, fx ved forbrugsopgørelse, kan 

elleverandøren fremsende tællerstanden til netvirksomheden via DataHub. Netvirksomhe-

den tager herefter stilling til om tællerstanden skal opdateres i DataHub. 

 

Og vi derved, som elleverandør 

1.  slet ingen aflæsninger får mere 
2.  at vi heller ikke længere kan bede Netselskabet, om en aflæsning, hvis en kunde 

ønsker det? 
 

I dag får vi jo aflæsninger hver måned fra Datahubben, samt i de øvrige scenarier bl.a. fra 

forskrift D1 jf. ovenstående 

1.  Hvordan vil det se ud, hvis vi kun får forbrug?  
2. Og hvor tit vil vi så modtage det? 

 

Hvis vi som elleverandør skal kunne eftervise at det forbrug der står på kundens regning, op 

imod de visninger der er på kundens fysiske måler, stemmer overens. Til det bruger vi jo 

tællerstande fra Netselskabet og holder det op imod det sammenlagte forbrug i tidsserien. 

 

Hvis tællerstande fjernes i Markedet, så fjerner vi også muligheden for, at elleverandøren 

kan eftervise, at det der står på regningen til kunden er korrekt i forhold til målerens tæller-

stande. 

Vi synes det kan blive problematisk i Markedet at fjerne tællerstande, når det samtidig tilla-

des at estimere værdier i tidsserier!!!! 

Så længe det er muligt, at estimere, så er det vigtigt at kunne eftervise evt. forskelle. 

Vi oplever skævvridninger opstår begge veje. 
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Hvor skal kunden gå hen – eksempel, hvis det der er oplyst som forbrug på regningen mel-

lem eksempelvis den 1/10-2020 og den 1/11-2020 ikke stemmer overens ? 

Elleverandøren kan jo ikke længere hjælpe. 

 

Energinets svar 

Energinet takker for høringssvaret.  

 

Det er korrekt, at det er en komplet fjernelse af tællerstande og de endelige tekstnære æn-

dringer vil være at finde i anmeldelsen til Forsyningstilsynet. Udover de identificerede regler 

fra forskrift D1 vil der også være ændringer i forskrift H1 og I.  

 

Det er korrekt opfattet, at der ikke vil komme tællerstande igennem DataHub og at der heller 

ikke kan anmodes om det fra elleverandørs side. I et timeafregnet marked skal kundens af-

regning baseres på de enkelte timeværdier fra måleren og ikke på forskellen mellem to tæl-

lerstande. De enkelte timeværdier skal i øvrigt, jf. Sikkerhedsstyrelsen, kunne vises på måle-

ren eller anden vis (https://www.sik.dk/sporgsmal-og-svar/erhverv/vaegte-og-

malere/elmalere ). Korrespondancen mellem Energinet og Sikkerhedsstyrelsen for afklaring 

af dette er vedlagt høringsnotatet.  

 

Hvis kunden henvender sig med formodning om forkert måling eller manglende data, skal el-

leverandøren stadig udrede sagen sammen med netvirksomheden på kundens vegne. Dette 

skal gøres med afsæt i de timeregistrerede data, som kunden i øvrigt også kan følge på 

www.eloverblik.dk .      

 

Timedata, som bruges til afregning, skal netvirksomhederne, jf. forskrift D1, indsende lø-

bende til DataHub senest 5 arbejdsdage efter driftsdøgnet og normalt vil DataHub stille disse 

data til rådighed for elleverandøren indenfor en time efter modtagelse. Herefter er det op til 

elleverandøren at håndtere timedata korrekt.  

 

 

Kommentarer fra Cerius og Radius 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

Cerius og Radius takker for muligheden til at give høringssvar vedr. afskaffelse af tæller-

stande samt forkortet saldoafregning. 

 

Tællerstande 

Ændringen vedrører en afskaffelse af tællerstande ved leverandørskift, flytninger, målerbyt-

ter og pr. måned mv., og begrundelsen er, at vilkåret fremadrettet forventes at udgå af fak-

tureringsbekendtgørelsen.  Radius og Cerius er positive for en reduktion i mængden af data, 

som skal sendes til datahubben, men vi er usikre på begrundelsen er tilstrækkelig og samti-

dig ser vi på længere sigt muligheder ved netop at kommunikere tællerstande fremfor for-

brug. 

 

I sin tid blev tællerstande indført i forskrifterne på baggrund af krav i MID-direktiv, fakture-

ringsbekendtgørelse samt for at understøtte leverandørernes kundedialog under en engros-

model. Hvis leverandørerne ikke mere har behov for tællerstande for at varetage en god 

kundedialog, giver det selvfølgelig heller ikke mening at bruge ressourcer for at understøtte 

et sådant behov, og det er naturligt at afvikle tællerstande. 

https://www.sik.dk/sporgsmal-og-svar/erhverv/vaegte-og-malere/elmalere
https://www.sik.dk/sporgsmal-og-svar/erhverv/vaegte-og-malere/elmalere
http://www.eloverblik.dk/
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Begrundelsen om, at kravet til leverandørernes fakturering ikke mere vil fremgå af fakture-

ringsbekendtgørelsen, er vi usikre på er tilstrækkelig til at afvikle tællerstande, idet fortolk-

ninger af MID-direktivet hidtil har været, at tællerstande netop var det juridiske holdepunkt 

i opgørelse af elforbruget og dermed i kundens afregning, og at det skulle være muligt for 

kunden at sammenholde faktura og målervisning for at bekræfte en korrekt afregning. Vi vil 

derfor anbefale, at Sikkerhedsstyrelsen med ansvar for MID-direktivet tilsvarende sanktione-

rer, at tællerstande afvikles i elmarkedet i forhold til MID-direktivet. Hvis Sikkerhedsstyrel-

sen ikke kan bekræfte dette, mener vi ikke at grundlaget for afvikling af tællerstande er til 

stede.  

 

Elmarkedet opererer med timemåling og timeafregning, og netvirksomhederne fremsender 

derfor timeforbrug til datahubben. Men netvirksomhederne hjemtager typisk tællerstande 

fra de fjernaflæste elmålere, hvorefter timemåledataene beregnes, inden de kan sendes til 

datahubben. Fremsendelse af tællerstande i stedet for forbrug ville derfor fjerne en bereg-

ningsopgave fra netvirksomhederne samtidigt med at den perfekte måledatainformation 

stilles til rådighed for datahub og leverandører. Radius og Cerius ser dette som en fremtidig 

metode på området.   

 

Hvis elleverandørerne ikke ønsker at bruge tællerstande på den korte bane, er det som sagt 

naturligt at afvikle disse, hvis der ikke er lovkrav, som kræver tællerstande. En afvikling i 

markedsmæssig regi af tællerstande skal være ultimativ, og det skal ikke være muligt via 

manuelle processer for leverandører at efterspørge ydelsen alligevel. Markedsforskrifterne 

bør derfor tilrettes, så det tydeligt fremgår, at elleverandørerne mv. ikke har adgang til tæl-

lerstande.  Tilsvarende bør det ikke være muligt for leverandøre at henvise til netvirksomhe-

den, hvis en kunde spørger til tællerstande. 

 

Energinets svar 

Energinet takker for høringssvaret. 

  

Energinet finder ikke, at fjernelsen af tællerstande i DataHub eller på kundens faktura strider 

mod MID-direktivet eller øvrige bekendtgørelser som omhandler målere.  

 

På opfordring fra Cerius og Radius har Energinet kontaktet Sikkerhedsstyrelsen og svaret 

vedrørende timeværdier kontra periodevise tællerstande er vedhæftet metodeanmeldelsen. 

På den baggrund ser Energinet intet problem i at gennemføre fjernelsen af tællerstande i Da-

taHub/elmarkedet som et problem.  

 

Energinet vil selvfølgelig præcisere, at en fjernelse af tællerstande også vil betyde, at elleve-

randøren ikke har krav på at modtage tællerstande via webforms eller lignende.  

 

 

Kommentarer fra SEAS-NVE 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

En ganske kort høringskommentar på mail herfra på vegne af elhandelssiden. 

 

Vi støtter i udgangspunktet de foreslåede løsninger med såvel afskaffelse af krav om tæller-

stande (med henvisning til Elmarkedsdirektivet og heraf udstedte danske bekendtgørelser) 

samt fremskyndelse af endelig saldoafregning, således dette regime kan udfases ud fra et 

forsimplingssynspunkt. (Energinet: Sidstnævnte er i forbindelse med anden høring) 
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Energinets svar 

 

Energinet takker for høringssvaret.  

 

Kommentarer fra Dansk Energi 

Der er afgivet følgende høringssvar: 

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere ændringsforslagene. 

Der er ifølge høringsbrevet (Høringsbrev – afskaffelse af tællerstande, efterår 2020) tale om 

ændringer i forskrift D1, H1 og I. De ændrede versioner af forskrifterne er dog ikke en del af 

høringsmaterialet og derfor er det ikke muligt at give et høringssvar som forholder sig tekst-

nært til ændringerne. 

 

Høringssvaret forholder sig derfor alene overordnet til selve afskaffelsen af tællerstande. 

I høringsbrevet anføres det at tællerstande alene indsamles og distribueres med afsæt i fak-

tureringsbekendtgørelsen, og at faktureringsbekendtgørelsen nu ændres til ikke længere at 

kræve tællerstande på kunders fakturaer. Dette sker igen med afsæt i elmarkedsdirektivet 

som ikke indeholder krav om tællerstand på faktura. 

 

Imidlertid omtales måleinstrumentdirektivet (MID) ikke og det var med afsæt i MID, at reg-

len om visning af tællerstande på kunders fakturaer oprindeligt blev indført. MID indeholder 

en bestemmelse om, at elmåleren på målestedet i sidste ende er afgørende for hvilken 

energimængde kunden kan faktureres. Dét kunder kan se på en elmåler er netop tæller-

stande. 

 

Hvis der sker en afskaffelse af udvekslingen af tællerstande, ønsker Netvirksomheder ikke at 

skulle besvare webforms med anmodninger om tællerstande. 

 

Markedet kan som antydet her formentligt godt klare sig uden tællerstande i langt de fleste 

tilfælde, og fra elhandelssiden kan det ses som gunstigt forenklende alene at få tilsendt for-

brug. 

 

På kort sigt kan en afskaffelse således godt ses som acceptabelt – dog med forbehold for, at 

de ændrede versioner af D1, H1 og I endnu ikke er set, og dermed at de forhåbentligt vel-

overvejede forhold omkring starttællerstande, målerudskiftninger osv. er gennemarbejdet. 

Netop disse elementer kan for elhandlere betyde en forenkling. 

 

På det længere sigte kan Dansk Energi dog ikke afvise at tællerstande skal have en plads i 

den fremtidige model omkring hvad netvirksomheder videresender. 

 

Energinets svar 

Energinet takker for høringssvaret.  

 

Vedrørende MID-direktivet henvises til høringssvar givet til SEF og Radius/Cerius.  

 

Omkring eventuelt fremtidig anvendelse af tællerstande vil Energinet afvente Dansk Energis 

input.  
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3. Appendiks 1: Høringsparter  

 

Netvirksomheder 

Elleverandører 

Balanceansvarlige 

Ankenævnet på Energiområdet 

Datatilsynet 

Dansk Byggeri 

Dansk Energi 

Dansk Erhverv 

Dansk Industri 

Danmarks Vindmølleforening 

De frie energiselskaber 

Digitaliseringsstyrelsen 

Energiklagenævnet 

Energisammenslutningen 

Energistyrelsen 

Forbrugerrådet 

Foreningen for Slutbrugere af Energi 

Forsyningstilsynet 

Håndværkerrådet 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Landbrug & Fødevarer 

Skatteministeriet 

Vindmølleindustrien 
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4. Appendix 2: Korrespondance mellem Energinet og Sikkerhedsstyrel-
sen

Kære Karsten

Sikkerhedsstyrelsen kan bekræfte, at der i bekendtgørelse, nr. 544 af 28/05/2018, om tilgæn-

geliggørelse på markedet af måleinstrumenter i bilag 1 er følgende krav under:

Pkt. 11.2. Desuden skal varigt bevis på måleresultatet og oplysninger, som identificerer trans-

aktionen, på anmodning kunne stilles til rådighed når målingen er afsluttet.

MID direktivet er implementeret i Bekendtgørelse nr. 544 af 28/05/2018.

Hvis en kunde ønsker at se måleresultatet og transaktionen for et bestemt tidsrum, når målin-

gen er afsluttet, skal disse data stilles til rådighed. Det er så op til jer at finde en måde at hånd-

tere dette på.

Venlig hilsen

Pia Larsen
Ingeniør, Metrologi

Direkte: +45 33 73 20 34

Mobil: +45 25 43 16 05

E-mail: pla@sik.dk

Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf.: +45 33 73 20 00

www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst
omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.

Fra: Karsten Feddersen <KAF@energinet.dk>

Sendt: 27. november 2020 10:57

Til: Pia Larsen <pla@sik.dk>

Emne: SV: Tællerstande på elregningen

Kære Pia

Mange tak for afklaringen for målerens krav.

mailto:pla@sik.dk
http://www.sik.dk/
mailto:KAF@energinet.dk
mailto:pla@sik.dk
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Kan sikkerhedsstyrelsen dermed også bekræfte, at MID direktivet ikke stiller krav til informati-

onsbehovet på kundens faktura?

Venlig hilsen

Karsten Feddersen

Chefkonsulent

Økonomi og Regulering

+4523323126

KAF@energinet.dk

Energinet Elsystemansvar A/S

Tonne Kjærsvej 65

Fredericia 7000

www.energinet.dk

Fra: Pia Larsen <pla@sik.dk>

Sendt: 27. november 2020 10:16

Til: Karsten Feddersen <KAF@energinet.dk>

Emne: SV: Tællerstande på elregningen

Kære Karsten

Sikkerhedsstyrelsen kan bekræfte, at det er et krav, at alle time-værdier er tilstede i måleren i

en periode svarende til afregningsperioden, og at de nævnte data kan vises på målerens dis-

play plus et tilpas antal dage, så kunden har en reaktionstid ved en eventuel klagesag. Ellers er

måleren ikke lovlig at bruge i Danmark eller øvrige EU-lande, der har tilsluttet sig MID.

Venlig hilsen

Pia Larsen
Ingeniør, Metrologi

Direkte: +45 33 73 20 34

Mobil: +45 25 43 16 05

Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf.: +45 33 73 20 00

www.sik.dk

mailto:KAF@energinet.dk
https://energinet.dk/
mailto:pla@sik.dk
mailto:KAF@energinet.dk
http://www.sik.dk/
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Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst 

omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak. 

  

Fra: Karsten Feddersen <KAF@energinet.dk>  

Sendt: 26. november 2020 15:33 

Til: Pia Larsen <pla@sik.dk> 

Cc: detailmarkedsudvikling <detailmarkedsudvikling@energinet.dk> 

Emne: Tællerstande på elregningen 

  

Kære Pia 

  

Energinet beder om Sikkerhedsstyrelsen udtalelse på nedenstående forhold. 

  

I 2016 blev der i elmarkedet indført den såkaldte Engrosmodel, hvor elleverandørerne havde 

kontakten til kunden og som også udstedte den samlede regning for strøm til kunden. I den 

forbindelse fremgik det af faktureringsbekendtgørelsen, at tællerstanden (den akkumulerede 

stand siden målerens start) fra elmåleren skulle fremgå af kundens regning. Bekendtgørelsen 

der forlanger dette er bek 1400 af 3. december 2015 - https://www.retsinforma-

tion.dk/eli/lta/2015/1400 .  

  

I forbindelse med implementeringen af seneste elmarkedsdirektiv (EU) 2019/944 EUR-Lex - 

32019L0944 - EN - EUR-Lex (europa.eu) er tællerstanden i bilag 1 fjernet, som krav til fakturain-

formation. Dette forventer Energinet at Forsyningstilsynet gennemfører ved en ændring af Fak-

tureringsbekendtgørelsen, som blev sendt i høring i efteråret 2020: https://hoeringsporta-

len.dk/Hearing/Details/64350.  

  

For den endelige gennemførsel af fjernelse af tællerstanden på elregningen, har Energinet fo-

reslået elmarkedet, at kravet om tællerstanden fjernes i alle Energinets regler per 1. januar 

2021, hvor alle kunder i Danmark vil være timeafregnede. I den forbindelse har Energinet mod-

taget høringssvar fra branchen som påpeger, at fjernelsen af tællerstande fra elregninger mu-

ligvis kan være i strid med MID-direktivet.  

  

Kan Sikkerhedsstyrelsen på den baggrund udtale sig, om det er i strid med MID-direktivet at 

fjerne tællerstanden fra elregningen? Hvis der ønskes yderligere information, stiller Energinet 

sig selvfølgelig til rådighed.  

  

Venlig hilsen 

 

Karsten Feddersen 

Chefkonsulent 

Økonomi og Regulering 

+4523323126 

KAF@energinet.dk 
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