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Høringssvar vedr. forskrift D1 og H2 - forkortet saldoafregning 

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere ændringsforslagene. 

 

Der er ifølge høringsbrevet (Høringsbrev – forskrift D1 og H2 – forkortet saldoafregning) tale om æn-

dringer i forskrift D1 og H2. De ændrede versioner af forskrifterne er i dette tilfælde en del af hørings-

materialet og derfor er det her muligt at give et høringssvar som forholder sig tekstnært til de to føl-

gende ændringer:  

 

I forskrift H2 er der to steder hvor tidspunktet/årstallet for sidste saldoafregning ændres fra 1. april 

2024 til 1. april 2022. I forskrift D1 er der tilføjet et stk. 5 til paragraf 28, som siger: ”Korrektion af af-

læsninger for skabelonafregnede målepunkter kan alene finde sted indtil 1. januar 2022.”  

 

Idet skabelonafregning slutter primo 2021, giver det god mening at foretage en fremskyndet saldoaf-

regning. Med rullende skabelonkundeaflæsninger vil der for tidligere opgørelser gå lang tid før alle 

aflæsninger omfattende en december måned er kommet ind, således at en samlet saldoafregning ville 

kunne ske. Idet skabelonkunder nu afvikles, vil alle målinger være i hus efter kort tid i 2021 og en 

fremrykket saldoafregning kunne ske fx i maj måned 2021 og kunne være en fordel for alle parter i 

elmarkedet. 

 

Noget andet er imidlertid lukningen for korrektioner; det kan, i en datahub-udviklingssammenhæng ses 

som bekvemt for udviklingen hvis man kan undgå at skulle forholde sig til eksistensen af skabelon-

kunder. Imidlertid eksisterer de en tid endnu og der kan komme korrektioner som det hidtil har været 

tilfældet. 

 

Inden man eventuelt går med på et tidligere stop for korrektioner, bør et sådant forslag ledsages at en 

undersøgelse af hvor mange korrektioner der må forventes og hvilke rettigheder og reguleringer der 

gribes ind i. Dette kan bl.a. baseres på en fremskrivning af seneste års historik og udvikling. 
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Netvirksomheder og elhandlere vil - hvis ikke datahubben modtager korrektioner efter 1. januar 2022 -

være henvist til bilaterale korrektioner, hvilket bestemt ikke er enkelt og ressourceeffektivt. Endvidere 

er det ikke i tråd med engrosmodellens arbejdsdeling hvor datahubben gerne skulle ses som et afreg-

ningsmæssigt hjælpemiddel. Uden en valid vurdering af omfang af korrektioner, som kan vise et be-

skedent behov for korrektioner, kan en sådan ændring ikke støttes.  

 

Herudover vil en tidligere opgørelse af den endelige saldoafregning påvirke netselskabers nettab og 

økonomiske regulering. Dette vil få utilsigtede arbitrære virkninger. Hvis sådant skal kunne støttes, må 

det igen skulle ske med afsæt i en valid vurdering af omfang. Ændringer af Energinets forskrifter som 

påvirker netselskabers økonomiske regulering ikke kan støttes fra Dansk Energis side uden at Energi-

styrelsen har været inde over og vurderet, at netvirksomheder kan holdes skadesløse. 

 

Endelig griber en afkortet periode for modtagelse af korrektion af måledata ind i kunders afregning. 

Der gælder en 3-årig forældelsesfrist efter forældelsesloven og samtidig opererer skatteforvaltningslo-

ven med en 3-årig frist for genoptagelse af elafgiftstilsvar som gælder ikke mindst for afregningen af 

elafgift. Disse frister kan ikke uden videre overrules af markedsforskrifterne og det er således Dansk 

Energis opfattelse, at disse fortsat gælder uanset en afkortet periode.  

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 
 

Henrik Hornum 


