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Høring over udkast til bekendtgørelse om energivirksomheder og
bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere
om energiforbrug og fakturering m.v.
Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om
energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder
og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v. i høring med høringsfrist den
fredag den 11. september kl. 12.00
Bekendtgørelsen implementerer de opdaterede krav i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv (EU) 2018/2002 af 11. december 2018 om ændring af direktiv
2012/27/EU om energieffektivitet - herefter energieffektiviseringsdirektivet - artikel
10a, 11a og bilag VIIa, samt dele af Europa Parlamentets og Rådets direktiv
(EU)2018/2001 af 11.december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra
vedvarende energikilder - herefter VE-direktivet - artikel 24, stk. 1.
Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen, http://www.hoeringsportalen.dk/.
Uddybning af ændringer
Med ændringen indføres udtrykket ”slutbruger” som supplement til udtrykket
”slutkunde”. Dette skal navnlig præcisere, at retten til fakturerings- og
forbrugsoplysninger også gælder for forbrugere uden en individuel eller direkte
kontrakt med den energileverandør, der anvendes til kollektive anlæg til
opvarmning, køling og varmt brugsvand i ejendomme med flere lejligheder og
bygninger til flere formål.
Der stilles skærpede krav til hyppighed af fakturerings- og forbrugsoplysninger, når
der er fjernaflæselige anordninger til rådighed. Hyppigheden bliver pr. 25. oktober
2020 to eller fire gange om året og pr. 1. januar 2022 månedligt i fyrings/kølingssæsonen, jf. §§ 15 og 17.
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Der indføres mere nyttige og fuldstændige faktureringsoplysninger baseret på
forbrugsoplysninger korrigeret for graddage og relevante sammenligninger og nye
elementer som f.eks. oplysninger om brændselssammensætning og
drivhusgasemissioner samt om tilgængelige klageprocedurer eller
tvistbilæggelsesmekanismer, jf. §§ 14 og 16.
Der indføres gratis adgang til fakturaer og faktureringsoplysninger samt passende
adgang til målings- og faktureringsoplysninger for slutkunder og slutbrugere, således
at fordelingen af omkostningerne ved faktureringsoplysninger om individuelt forbrug
af varme, køling og varmt brugsvand udføres uden ekstra omkostninger for
slutkunder og slutbrugere. Der er dog mulighed for at overføre omkostningerne på
forbrugerne, hvis den faktureringsansvarlige uddelegerer opgaven til tredjemand.
Fjernvarme- og fjernkølingsdistributionsselskabers oplysningspligt over for deres
kunder udvides, så andelen af vedvarende energi ift. selskabets samlede
produktion af henholdsvis varme eller køling skal offentliggøres, jf. §§ 14, stk. 5 og
16, stk. 5. Implementeringen ligger i forlængelse af implementering af
bestemmelsen i energieffektiviseringsdirektivets bilag VIIa, stk. 3, litra b.
Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv og borgere)
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget
bekendtgørelsesudkastet i præhøring. OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet
medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser
vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.
Agil erhvervsrettet regulering
Erhvervsstyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering
ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet.
Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft d. 25. oktober 2020.
Høringsfrist
Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar
senest fredag d. 11. september 2020, kl. 12.00.
Høringssvar til bekendtgørelsen bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse
ens@ens.dk med kopi til lobje@ens.dk samt angivelse af journalnummer 201996164.
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De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse
af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders
navn og mailadresse
Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til: lobje@ens.dk.
Afslutningsvist henledes opmærksomhed på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
har udsendt bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
(målerbekendtgørelsen) i høring i perioden 16. juni – 21. august 2020.
Bekendtgørelsen implementerer ændringerne i EED artikel 9c.
Med venlig hilsen

Lotte Bjergaard Jensen
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