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Resumé af rapport om DLG-undersøgelse 

Dette notat er et resumé til offentliggørelse af den rapport, som De-
voteam Fischer & Lorenz A/S har udarbejdet for Energitilsynet for at 
belyse årsager til, og løsningsforslag for, fejl og mangler i måledata 
fra netselskaber i elmarkedet til Dansk Landbrugs Elforsyning A/S. 

Med DLG-undersøgelsen er der skabt et overblik over hvilke typer af 
problemer ved levering af måledata, der gør sig gældende i elmar-
kedet. Vi har fundet frem til stort set alle årsager til problemerne og 
har grupperet disse. Endeligt peger vi på en række tiltag for at løse 
de aktuelle problemer. 

 

Status for situationen 

Status på situationen for levering 
af måledata for december 2004 
fra de 51 netselskaber, som skulle 
levere måledata til DLE, fremgår 
af søjlen til højre. 

Gennem undersøgelser har vi 
været i dialog med de 26 net-
selskaber, som havde flest fejl og 
mangler af de i alt 51 netselska-
ber. Endvidere har vi afklaret en 
række tekniske detaljer med it-
leverandørerne samt med Nesa 
El, som er operatør for DLE. 

 

Hovedårsager til problemerne 

Af redegørelserne fra 26 udvalgte netselskaber og nærmere dialog med 
disse har vi fundet frem til fem hovedårsager til problemerne: 
 

a) Utilstrækkelig viden om it-systemerne  

Omkring halvdelen af alle netselskaber i undersøgelsen har ikke til-
strækkelig viden om deres it-systemer. Mange netselskaber forklarer 
sig med ikke at være klar over, hvordan deres it-system fungerer. 

 

b) Utilstrækkelig prioritering af opgaven  

Over halvdelen af alle netselskaber i undersøgelsen har ikke den nød-
vendige prioritering af opgaven med at levere korrekte måledata retti-
digt. Stort set ingen af netselskaberne har et løbende overblik over le-
veringen af måledata, herunder hvor godt og effektivt de opfylder 5-
ugers fristen for levering. En del af netselskaberne har bevidst ikke 
sendt måledata, da man vidste, de var fejlbehæftede og har i den for-
bindelse ikke orienteret de berørte elleverandører. 

Korrekte
68%

Fejlbehæftede
10%

Udeblevne
22%

I alt, forventede
100%
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c) Fejl i it-systemerne  

Knap halvdelen af alle fejl og mangler kan tilskrives fejl, der har været i 
it-systemerne. Det er især oplysning om forbrugsperiode og årsag til 
aflæsning, som har voldt problemer i det tekniske indhold af dataud-
vekslingen. 

• Ét netselskab repræsenterer 43% af de problemer, vi har relateret til 
fejl i it-systemerne. Problemet er, at it-systemet ikke er integreret 
godt nok med netselskabets e-mailserver. 

• Det skal særligt bemærkes, at der fortsat er kritiske fejl og uhen-
sigtsmæssigheder i et af standard it-systemerne, og at disse først 
forventes løst til april 2006. 

• En del af fejlene i it-systemerne skyldes, at der ikke har været gen-
nemført en tilstrækkelig kvalitetssikring ved idriftsættelsen af syste-
merne.  

 

d) Uklar formidling af markedsregler  

Som følge af en mangel i specifikationen for dataudveksling, har 5 af 
de 26 netselskaber ikke kunne levere måledata med korrekt oplysning 
om årsag til aflæsning. Det er vores vurdering, at markedsreglerne 
med fordel kunne formidles mere målrettet og effektivt. Mange af net-
selskabernes medarbejdere har over for os oplyst, at det er komplekst 
og svært at få sammenhæng i mellem alle reglerne.  

 

e) Manglende sammenhæng i markedshåndteringen  

Efter vores vurdering er der ikke en tilstrækkelig sammenhæng mel-
lem, hvad der håndteres automatisk, og hvad der håndteres manuelt 
hos netselskaberne. Især omkring håndteringen af kundeafregning og 
levering af måledata til elleverandører, synes vi at kunne konstatere et 
gab imellem, hvad der håndteres automatisk (af it-systemerne), og 
hvad der håndteres manuelt, hvilket fører til fejl i udvekslingen af måle-
data. 

• Vi stiller os selv spørgsmålet, om it-systemerne fungerer godt nok. 
Der er i alle tilfælde behov for en fuldstændig balance mellem it-
systemernes funktionalitet og de nødvendige manuelle procedurer. 
Vi er ikke overbeviste om, at der er en fælles opfattelse af, hvor 
denne grænse skal ligge. 

 

 

På baggrund af den viden, vi har fået via DLG-undersøgelsen samt via 
vores hidtidige arbejde for elmarkedet, har vi afslutningsvis opstillet en 
række løsningsforslag. Forslagene er opdelt i tre dele: 

1) Nærmere afklaringer , vi ser behov for, og som vil være oplagte i 
forlængelse af DLG-undersøgelsen. 

2) Konkrete tiltag , vi synes vil være rigtige at foretage, og som ikke 
kun har relation til DLG-undersøgelsen. 

3) Overvejelser , vi har gjort os, men som ikke er detaljeret underbyg-
get. 

Vores konkrete forslag til løsninger er sammenfattet i tabellen på næste 
side. 
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 Løsningsforslag Udbytte 

1 Følge op på uløste 
fejl 

• Sikre at uløste fejl, identificeret under DLG-
undersøgelsen, bliver løst. 

• Sikre at det, som er blevet lovet, rent faktisk efterleves. 

• Problemløsning af it-fejl hos én aktør kan løse problemer 
hos andre aktører (med samme it-system). 

2 Følge udviklingen 
omkring måledata 

• Sikre at tiltag virker som tilsigtet, og dermed sikre at yder-
ligere fejl minimeres. 

• Netselskaber fristes ikke til at ignorere nødvendig opprio-
ritering. 

• Sikre at nye fejl hurtigt identificeres og løses. 

3 Korrekte datakvitte-
ringer 

• Sikre at aktørernes automatiserede processer kan køre 
så automatisk som muligt. 

• Herunder især at den vedtagne fælles fejlhåndtering føl-
ges ens af alle. 

4 Skabelonafregnede 
måledata fra andre 
netselskaber 

• Afdække problemer med at levere måledata for hele mar-
kedet. DLG-undersøgelsen vedrørte kun 51 netselskaber. 
Dog vil de fleste løste fejl i standard it-systemerne have 
effekt for alle i markedet. 

• Undgå at alene Nesa El er i centrum, idet problemer i en 
større del af markedet dermed vil komme i fokus. 

5 Kvalitetsstyre it-
systemerne 

• Sikre at den basale/nødvendige funktionalitet findes i alle 
it-løsninger, herunder sikre at alle it-leverandører opfatter 
og implementerer markedsreglerne mest hensigtsmæs-
sigt. 

• Sikre rette sammenhæng mellem manuel og automatise-
ret markedshåndtering. 

• Generelt minimere fejl. 

6 Formidle og forankre 
markedsregler 

• Sikre nødvendig forankring af markedsreglerne hos alle 
aktørers relevante medarbejdere. 

• Sikre at markedsreglerne er fuldt ud og korrekt opdatere-
de. 

• Erfaringsudveksling på tværs af alle aktørers medarbej-
dere via fælles opslagsværk/debatforum. 

7 Sanktionsmuligheder • Netselskaberne motiveres til at opprioritere opgaven med 
at levere måledata. 

8 Kvalitetssikre stam-
data 

• Sikre at leverandørforholdet for målepunkter er korrekt, 
dvs. korrekt sammenhæng i oplysningerne hos net-
selskaber og elleverandører. 

• Vil reducere omfanget af fejlhåndtering og korrigerende 
foranstaltninger. 

• Vil reducere risikoen for fejlagtig afregning af slutkunder. 

 


