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Høringsparter

H ØRI N GSBREV - AFSKAFFELSE AF
TÆLLERSTAN DE, EFTERÅR 2020

Energinet sender ændringer i Forskrift D1 –Afregningsmåling, Forskrift H1 –Skift af elleveran-

dør og Forskrift I –Stamdata i høring.

1. Baggrund og formål

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-

vetom tællerstande fjernes fra faktureringsbekendtgørelsen.

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.

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

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

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64350
http://adlegacy.abledocs.com/87216/133aae89021178b3e7790c8d9ff7d07b/DA
http://adlegacy.abledocs.com/87216/133aae89021178b3e7790c8d9ff7d07b/DA
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Energinet skal ifølge §§ 73a og 76 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. maj 2020 om

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

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, H1 og I ændres således:

Nuværende bestemmelser Ændringsforslag

Indsamling af tællerstande i DataHub til brug

for faktureringsbekendtgørelsens3 bestem-

melser.

Komplet fjernelse af tællerstande i alle Ener-

ginets detailmarkedsforskrifter.

Formålet med disse ændringer er at realisere ændringen i faktureringsbekendtgørelsen, så ef-

fekten afspejles i detailmarkedets forskrifter.

3 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1400

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1400
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Ændringen medfører, at der ikke længere stilles krav til netvirksomhederne om at indsende

tællerstande til DataHub og dermed vil elleverandører heller ikke kunne modtage disse fra Da-

taHub. Dette vil lette den administrative byrde for netvirksomhederne og Energinet, idet data-

omfanget og tilknyttede processer, der anvendes i DataHub, reduceres. En fjernelse af tæller-

stand vil også reducere fremtidige udviklingsomkostninger for DataHub og aktørerne.

Metoden er valgt for at sikre, at detailmarkedsforskrifterne harmonerer med eksisterende lov-

givning.

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

mailto:detailmarkedsudvikling@energinet.dk
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https://energinet.dk/El/Rammer-og-regler/Horinger/Horinger-rammer-og-regler
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mailto:myndighed@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
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