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HØRINGSBREV – ÆNDRING AF FORSKRIFT H2 
 

Energinet sender ændringer i Forskrift H2 – ’Måling og skabelonafregning’ i høring. 

 

Den ændrede forskrift er vedlagt dette dokument sammen med den eksisterende H2 i nyt 

format. 

 

1. Baggrund og formål 

I forbindelse med overgangen til flexafregning, vil der efter den 1. januar 2021 stadig være 

visse regler for skabelonafregning og saldoafregning, som stadig vil være gældende, indtil den 

sidste og endelige saldoafregning er gennemført. Det drejer sig om aktiviteter, der skal gen-

nemføres efter den 1. januar 2021, men som vedrører afregningsperioder før den 1. januar 

2021. Forskriften er tilpasset således, at der ikke er tvivl om, at skabelonafregningen ophører 

per 1. januar 2021 og at saldoafregningen fortsætter i tre år herefter, efter de i dag kendte 

metoder således, at saldoafregningen endeligt ophører i første kvartal 2024.  

 

Forskriften finder udelukkende anvendelse overfor aktører i det danske elmarked.  

 

Energinet er i gang med at opdele eksisterende markedsforskrifter, så det klart fremgår, hvilke 

dele af forskrifterne, der er retligt bindende og hvilke dele, der alene er af vejledende karakter. 

Der er altså ikke tale om nye regler, men udelukkende en opsplitning i regler og vejledning.  

 

For at give et bedre overblik er den omskrevne version af den eksisterende forskrift H2 ligele-

des vedlagt denne høring. 

 

2. Retsgrundlag 

Energinet er i henhold til § 28, stk. 2, nr. 7 i bekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2019 af lov 

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

ansvarlig 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-
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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 i bekendtgørelse nr. 891 af 18. august 2011 om system-

ansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet (herefter systemansvarsbekendt-

gørelsen) udarbejde forskrifter for benyttelse af det kollektive elforsyningsnet, som er nødven-

dige for, at Energinet kan varetage sine opgaver.  

 

Forskrifterne skal indeholde følgende: 

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

ningsnet, 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). 

 

3. Metodevalg og konsekvenser 

3.1 Ændringer i forskriften for udfasning af skabelon og saldoafregning 

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H2, § 1 stk. 1 ændres således: 

 

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag 

§ 1.  Denne forskrift indeholder krav vedrø-

rende håndtering af skabelonafregning, her-

under saldoafregning.  

 

§ 1.  Denne forskrift indeholder overgangsbe-

stemmelser i forbindelse med ophør af ska-

belonafregning pr. 1. januar 2021 og saldoaf-

regning pr. 1. april 2024.  

 

 

Formålet med denne ændring er at præcisere, at skabelonafregning ophører per 1. januar 

2021 og at saldoafregningen afsluttes endeligt ved at gennemføre den sidste kørsel i første 

kvartal 2024.  

 

Det er netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige denne ændring vedrører, men 

reelt vil der ikke være nogen påvirkning, idet ændringen er en konsekvens af, at alle forbrugere 

i markedet skal være overgået til flexafregningen inden udgangen af 2020. Saldoafregningens 

afslutning er i overensstemmelse med nuværende kørselsmønstre, som er seneste 3 år efter 

driftsmåneden. Den sidste driftsmåned er december 2020 og dermed er der god tid til en god 

og endelig nedlukning af saldoafregningen i første kvartal 2024.  

 

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag.  

 

Metoden er valgt for at sikre, at skabelonafregningen og saldoafregningen lukkes endeligt i 

henhold til de aftaler, der er indgået mellem markedet og Energinet.  
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3.2 Ændringer i forskriften vedrørende skabelonafregning 

Energinet foreslår, at bestemmelserne i Forskrift H2, kapitel 2-4 ændres således: 

 

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag 

Kapitel 2 - Obligatorisk grænse for timeafreg-

ning 

 

Kapitel 3 - Residualforbrug og fordelingskurve 

 

Kapitel 4 - Andelstal og fordelt forbrug 

 

Kapitel 2 - Skabelonafregning 

 

§ 2. Netvirksomheden kan alene anvende 

skabelonafregning for målepunkter i afreg-

ningsperioden før den 1. januar 2021. 

  

Stk. 2. Elleverandøren skal ved skabelonaf-

regning i afregningsperioden før den 1. janu-

ar 2021 anvende den dertilhørende forde-

lingskurve til periodisering af slutkundens 

forbrug. 

 

Formålet med denne ændring er at præcisere, at skabelonafregning kun er muligt i afregnings-

perioden før 1. januar 2021. Ligeledes præciseres det, at elleverandøren skal anvende tidligere 

udsendte fordelingskurver til periodisering af skabelonafregnet forbrug for afregningsperioder 

før 1. januar 2021.  

 

Det er netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige denne ændring vedrører, men 

reelt vil der ikke være nogen påvirkning, idet ændringen er en konsekvens af, at alle forbrugere 

i markedet skal være overgået til flexafregningen inden udgangen af 2020. Fastholdelsen af 

anvendelsen af fordelingskurven i § 2, stk. 2, er efter samme princip som i dag, idet skabelonaf-

regninger kan korrigeres og periodiseres op til tre år tilbage i tid med fordelingskurven.  

 

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag.  

 

Fjernelsen af det gamle kapitel 2 - Obligatorisk grænse for timeafregning er sket af hensyn til, 

at denne metode er flyttet til forskrift D1 i forbindelse med metodeanmeldelsen af august 

2019.  

 

Fjernelsen af kapitel 3 - Residualforbrug og fordelingskurve er sket, idet disse kørsler ikke læn-

gere finder sted efter den 1. januar 2021. Det er anført i vejledningen, at data for afregnings-

perioden før den 1. januar 2021 stadig vil kunne hentes i DataHub.  

 

Fjernelsen af kapitel 4 - Andelstal og fordelt forbrug er sket, idet disse kørsler ikke længere 

finder sted efter den 1. januar 2021. Det er anført i vejledningen, at data for afregningsperio-

den før den 1. januar 2021 stadig vil kunne hentes i DataHub.  

 

Kapitel 2-4 erstattes med nyt kapitel 2 for at sikre, at skabelonafregningen og saldoafregningen 

lukkes endeligt i henhold til de aftaler, der er indgået mellem markedet og Energinet. Ligeledes 

har det været vigtigt for Energinet at fastholde nuværende metoder, så der reelt ikke sker 
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ændringer på nogen måde i forbindelse med den endelige udfasning af skabelonafregning og 

saldoafregning.  

 

3.3 Ændringer i forskriften vedrørende saldoafregning 

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H2, §§ 9-11 ændres således: 

 

Nuværende bestemmelse Ændringsforslag 

Kun de ændrede paragraffer er anført. Ikke anførte paragraffer er blot re-nummereret.  

Ændrede paragraffer står overfor hinanden i tabellen.  

 

§ 9. Energinet beregner saldoafregning på 

månedsbasis.  

 

 

§ 10. 

 

§ 11.  Stk. 2. Saldoafregning skal for en given 

måned være udført inden for 15 måneder 

efter udløbet af den pågældende måned.  

 

 

 

 

§ 3. Energinet kan alene korrigere saldoaf-

regning for afregningsperioden før den 1. 

januar 2021. 

 

§ 4. (uændret) 

 

(fjernet) 

 

 

 

(ny) § 5. Stk. 5. Energinet foretager den 

sidste og endelige beregning i 1. kvartal 

2024.  

 

 

Formålet med ændringerne er at fastholde saldoafregningen i tre år efter sidste driftsmåned, 

således at der stadig kan korrigeres forbrug i op til tre år, som også afregnes blandt aktørerne.  

 

Det er netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige denne ændring vedrører, men 

reelt vil der ikke være nogen påvirkning, idet ændringen er en konsekvens af, at alle forbrugere 

i markedet skal være overgået til flexafregningen inden udgangen af 2020. 

 

Ændringen af § 9, stk. 1, til § 3, stk. 1, er sket for at præcisere, at skabelonafregning alene kan 

finde sted for afregningsperioder før den 1. januar 2021.  

 

Fastholdelsen af § 10, nu § 4, er for at fastholde de nuværende metoder for saldoafregning, 

således, at der ikke indføres ændringer i forbindelse med afskaffelsen af saldoafregningen.  

 

Fjernelsen af § 11, stk. 2, og indførsel af ny § 5, stk. 5, er sket for, at Energinet DataHub A/S kan 

lave særlige kørselsplaner i samarbejde med aktørerne samtidig med, at den sidste kørsel skal 

ske tre år efter driftsmåneden. Dette kan optimere kørslerne, således at den administrative 

byrde blandt aktørerne lettes i overgangsperioden til den endelige udfasning af saldoafregning.  

 

Energinet har valgt at fastholde metoden for selve saldoafregningen for ikke at ændre meto-

den i overgangsperioden til den endelige udfasning af saldoafregning. Det er også præciseret, 
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at saldoafregning kun kan finde sted for afregningsperioder før den 1. januar 2021. Der er til 

sidst lavet en ændring i kørselsplanen, således at saldoafregningen ikke gennemføres hver 

måned, hvilket ville give 36 kørsler i alt, men derimod er der lagt op til, at Energinet DataHub 

A/S kan aftale kørselsplanen med aktørerne, idet afviklingen kan gennemføres med væsentlig 

færre kørsler. I princippet kunne afviklingen ske med en enkelt kørsel i første kvartal 2021 og 

en kørsel igen i første kvartal 2024, men dette anser Energinet ikke som en god løsning og 

lægger derfor op til dialog med aktørerne igennem DataHubs aktørforum.  

 

4. Ikrafttrædelse 

Forskriften planlægges anmeldt til Forsyningstilsynet den mandag den 18. november 2019 og 

forventes at træde i kraft den fredag den 1. januar 2021 forudsat Forsyningstilsynets godken-

delse. 

 

5. Høringsperioden 

Energinet anmoder høringsparterne, jf. vedlagte liste, om høringssvar til den ændrede forskrift. 

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til Karsten Feddersen, KAF@energinet.dk med kopi til 

myndighed@energinet.dk senest  

 

fredag den 8. november 2019, kl.12.00. 

 

Forskriften findes på www.energinet.dk under HØRINGER, hvor det også er muligt at abonnere 

på nyhedsmail om de forskrifter og netregler, Energinet sender i høring. 

 

De indkomne høringssvar vil blive behandlet og eventuelt indarbejdet i forskriften. Det be-

mærkes, at eventuelle høringssvar vil blive videresendt til Forsyningstilsynet og indarbejdet i 

høringsnotat, som offentliggøres på www.energinet.dk. 

 

Eventuelt uddybende spørgsmål til forskriften bedes rettet til Myndighedsenheden, myndig-

hed@energinet.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Sisse Guldager Larsen 

myndighed@energinet.dk 

Energinet Myndighedsenheden 
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http://www.energinet.dk/
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Bilag 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 

 

 


