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Hej Karsten.
 
En ganske kort høringskommentar på mail herfra på vegne af elhandelssiden.
 
Vi støtter i udgangspunktet de foreslåede løsninger med såvel afskaffelse af krav om tællerstande
(med henvisning til Elmarkedsdirektivet og heraf udstedte danske bekendtgørelser) samt
fremskyndelse af endelig saldoafregning, således dette regime kan udfases ud fra et
forsimplingssynspunkt.
 
Ift. sidstnævnte kunne noget datagrundlag for udviklingen i antallet af korrektioner (alle typer) til
skabelonmålinger over det seneste år naturligvis være godt for at bekræfte beslutningens validitet og
ikke mindst hvornår det giver mening at lukke skabelonafregning ned. Således er det vigtigt at dette
ikke sker før at antal og energimængde har et niveau som er marginalt – dels af hensyn til
administration dels ift. de afledte økonomiske konsekvenser for aktørerne.
 
Her kunne måske særligt data fra netområder hvor der en god periode allerede nu har været fuld flex
være interessante?
 
Min mavefornemmelse siger mig dog at både antal korrektioner og ikke mindst energien i disse et år
efter sidste skabelonmåling skal afleveres vil være ret begrænset og at opretholdelse af
skabelonregimet i sig selv, vil være betydeligt dyrere.
Så fra et samfundsperspektiv er det vejen frem på trods af, at man måske sætter en enkelt
netvirksomhed og kunde i klemme….
Men det er selvfølgelig vigtigt at dette står klart for alle parter og at det kan bekræftes, da vi skal sikre
at særligt slutkunderne ikke kommer i klemme. Derfor bør man nok afvente med en endelig dato for
lukning af skabelonafregning til konsekvensen er belyst, men med ambitionen om den tidslinje som
oplægget beskriver.
 
Venlig hilsen

Kristoffer Mitens
Lead Business Analyst
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