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Høringsparter

H ØRI N GSBREV - FORSKRI FT D1 OG H 2 -
FORKORTET SALDOAFREGN I N G
Energinet sender ændringer i Forskrift D1 -Afregningsmåling og Forskrift H2 –Måling og ska-

belonafregning i høring.

1. Baggrund og formål

Energinet ønsker at afvikle saldoafregningen hurtigere end den oprindelig planlagte periode på

tre år. Årsagen hertil er, at data i DataHub indikerer, at der kommer meget få rettelser til af-

læsninger for skabelonafregnede målepunkter, når netområderne først er overgået til fuld

flexafregning. Samtidig indikerer saldoafregningen, at det er meget små beløb, der flyttes rundt

blandt aktørerne, når der foretages korrektion af saldoafregningen. Derfor foreslås en første

saldoafregning primo 2021 og en endelig og afsluttende saldoafregning primo 2022. Fordelen

for markedet er, at al IT-og forretningsudvikling efter sidste saldoafregning ikke længere behø-

ver at tage hensyn til gamle afregningsregler.

2. Retsgrundlag

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

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 og76 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. maj2020om

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

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
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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.

3. Metodevalg og konsekvenser

3.1 Ændringer i forskriften for betingelserne for Leverandørskift

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift D1 og Forskrift H2 ændres således:

Nuværende bestemmelser Ændringsforslag

Forskrift D1:

§ 28 –ingen slutdato

Forskrift H2:

§ 1. Denne forskrift indeholder overgangs-

bestemmelser i forbindelse med ophør af

skabelonafregning pr. 1. januar 2021 og sal-

doafregning pr. 1. april 2024.

§ 5. Stk. 5. Energinet foretager den sidste

og endelige beregning i 1. kvartal 2024.

Forskrift D1:

§ 28 Stk. 5. Korrektion af aflæsninger for ska-

belonafregnede målepunkter kan alene

finde sted indtil 1. januar 2022.

§ 1. Denne forskrift indeholder overgangs-

bestemmelser i forbindelse med ophør af

skabelonafregning pr. 1. januar 2021 og sal-

doafregning pr. 1. april 2022.

§ 5. Stk. 5. Energinet foretager den sidste

og endelige beregning i 1. kvartal 2022.

Formålet med disse ændringer er at afvikle saldoafregningen hurtigere end de oprindeligt plan-

lagte tre år, da ændringer til skabelonafregnede data er faldet markant i både 2019 og 2020.

Ændringen medfører, at der indføres en stopdato for indsendelse af rettelser til skabelonafreg-

nede data per 1. januar 2022. Da skabelonafregningen er endelig afskaffet 1. januar 2021, giver
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det netvirksomhederne et år til at indsende korrektioner til skabelonafregnede aflæsninger.

Den første saldoafregning vil uanset ændring eller ej finde sted primo 2021 og frem for, at kor-

rektioner til saldoregningen helt frem til 1. kvartal 2024 afvikles en endelig saldoafregning 1.

kvartal 2022.

Metoden er valgt for at sikre, at alle regler omkring både skabelonafregning og saldoafregning

ikke skal vedligeholdes i markedet i tre år efter det sidste målepunkt er overgået til flexafreg-

ning. Selve saldoafregningen er en administrativ tung proces, som kræver tid hos alle parter i

markedet, men ved anden saldoafregningskørsel forventes kun minimale omposteringer i mar-

kedet og derfor står indsatsen ikke mål med udbyttet. Skabelonafregnede data kræver ligele-

des særlig håndtering hos aktørerne og ved ikke at anvende gamle afregningsregler i op til tre

år efter sidste målepunkt blev skabelonafregnet, kan alle aktører i markedet udvikle IT-

systemer og forretningsprocesser uden hensyn til gamle afregningsregler.

4. Ikrafttrædelse

Forskriften planlægges anmeldt til Forsyningstilsynet ultimo november 2020 og forventes at
træde i kraft den 1. januar 2021 forudsat Forsyningstilsynets godkendelse.

5. Høringsperioden

Energinet anmoder høringsparterne, jf. bilag 1, om høringssvar til den ændrede forskrift. Hø-

ringssvar bedes fremsendt via e-mail til Karsten Feddersen på detailmarkedsudvikling@energi-

net.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest

fredag den 20. november 2020, 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 bemær-

kes, at eventuelle høringssvar vil blive videresendt til Forsyningstilsynet og indarbejdet i hø-

ringsnotat, 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
Energinet Myndighedsenheden
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https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler/Horinger/Horinger-rammer-og-regler
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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
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