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Energi Fyn Net A/S og Galten Elværk Net A/S søger 
forhøjelse af indtægtsramme som følge af omkost-
ninger til etablering af datahub 

Resumé 
1. Energi Fyn Net A/S (herefter Energi Fyn Net) og Galten Elværk Net 
A/S (Galten Elværk Net) har den 4. december 2013 ansøgt om en forhøjelse 
af indtægtsrammerne, som følge af omkostninger i forbindelse med etable-
ring af datahubben. 

2. Spørgsmålet har ikke tidligere været behandlet af Energitilsynet og sa-
gen forelægges derfor med henblik på, at Energitilsynet kan træffe afgørelse 
om, hvorvidt de omkostninger, Energi Fyn Net og Galten Elværk Net har 
afholdt i forbindelse med indførelsen af datahubben, kan betragtes som væ-
sentlige meromkostninger som følge af et myndighedspålæg, som ligger ud-
over forpligtelsen til at drive nettene og dermed berettige til en forhøjelse af 
indtægtsrammen. 

3. Sekretariatet har overordnet vurderet, at netvirksomhederne ikke er be-
rettiget til en indtægtsrammeforhøjelse som følge af omkostninger i forbin-
delse med etablering af datahubben. 

4. Sekretariatets begrundelse herfor er, at pligten til at drive datahubben 
følger af loven, og at der med indførelse af denne pligt ikke er fastsat be-
stemmelser, hvorefter datahubben kan begrunde indtægtsrammeforhøjelser.  

5. Endvidere kan det heller ikke føre til indtægtsrammeforhøjelse efter 
undtagelsesbestemmelsen i loven, som anført af netvirksomhederne, fordi 
undtagelsen alene gælder påbud, og fordi netvirksomhedernes forpligtelse til 
at kommunikere måledata med Energinet.dk følger af lovens bestemmelser. 

Afgørelse 
6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 
truffet afgørelse om, at: 
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- Energi Fyn Net ikke kan få forhøjet indtægtsrammen som følge af 
omkostninger i forbindelse med etablering af datahubben, jf. § 70, 
stk. 7, i elforsyningsloven 1329/2013, idet omkostningerne falder ind 
under lovens § 20, stk. 1. 

- Galten Elværk Net ikke kan få forhøjet indtægtsrammen som følge af 
omkostninger i forbindelse med etablering af datahubben, jf. § 70, 
stk. 7, i elforsyningsloven 1329/2013, idet omkostningerne falder ind 
under lovens § 20, stk. 1. 
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Sagsfremstilling 
7. Med vedtagelse af L 622/2010 blev lovgrundlaget for indførelsen af da-
tahubben fastlagt. Som følge af indførelse af datahubben har netvirksomhe-
derne haft omkostninger i forbindelse med etableringen heraf. 

8. Det er mellem Sekretariatet for Energitilsynet og Dansk Energi aftalt, at 
der indsendes to prøvesager for at vurdere, hvorvidt omkostningen beretti-
ger en forhøjelse af netvirksomhedernes indtægtsrammer.  

9. I sagsforløbet nedenfor er de for denne afgørelse væsentlige dele af Se-
kretariatet for Energitilsynets korrespondance med Dansk Energi på vegne 
af Energi Fyn Net og Galten Elværk Net samt Energinet.dk og Energistyrel-
sen oplistet. 

Sagsforløb 

10. Den 6. januar 2012 afholder Dansk Energi og Sekretariatet for Energitil-
synet et møde, hvor det på Dansk Energis foranledning drøftes, hvilke om-
kostninger netvirksomhederne kan medtage i en eventuel ansøgning om for-
højelse af indtægtsrammerne. Sekretariatet meddeler på mødet, at det alene 
er væsentlige meromkostninger som følge af indførelsen af datahubben, der 
kan blive inddraget i en vurdering. Endvidere oplyser sekretariatet, at det 
endnu ikke er vurderet, hvorvidt der kan gives en forhøjelse af indtægts-
rammen som følge af meromkostninger til datahubben. 

11. Den 12. marts 2012 fremsender Dansk Energi et udkast til et ansøg-
ningsskema og tilhørende vejledning møntet på netvirksomhederne til Se-
kretariatet for Energitilsynet. 

12. På Sekretariatet for Energitilsynets anmodning i brev af 9. juli 2012 
fremsender Energistyrelsen den 24. september 2012 en udtalelse i henhold 
til elforsyningslovens § 70, stk. 7 om, hvorvidt datahubopgaven går ud over 
netvirksomhedernes generelle forpligtelser i henhold til elforsyningslovens 
§ 20, stk. 1.  

13. Essensen af Energistyrelsens udtalelse af den 24. september 2012 og se-
nere mails af hhv. 21. juni 2014 og 18. september 2014, jf. bilag 3, 5 og 8, 
dækkes af følgende citat, jf. bilag 3: 

”Eftersom Energinet.dk bærer alle omkostninger til udvikling af drift 
af datahubben, og netvirksomhederne alene skal tilpasse deres sy-
stemer til at kunne udnytte denne nyskabelse samt uddanne deres 
medarbejdere i denne forbindelse, er det Energistyrelsens vurdering, 
at de nævnte omkostninger til medarbejderudvikling og tilpasning af 
egne it-systemer ligger inden for de forpligtelser, der følger af § 20, 
stk. 1, i lov om elforsyning.” 
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14. På et møde den 4. april 2013 aftaler Sekretariatet for Energitilsynet med 
Dansk Energi, at der indsendes to prøvesager med henblik på at få vurderet, 
om netvirksomhederne kan få en forhøjelse af indtægtsrammerne som følge 
af datahubbens indførelse. Helt konkret ønsker netvirksomhederne at få 
dækket omkostninger til konsulenttimer til hhv. softwareudvikling, test før 
idriftsættelse og datamigrering samt interne timer til projektstyring og ud-
dannelse vedr. etablering af datahubben. 

15. Dansk Energi fremsender den 4. december 2013 ansøgning om forhøjel-
se af indtægtsrammen som følge af omkostninger til etablering af datahub 
for hhv. Energi Fyn Net og Galten Elværk Net. De to ansøgninger betragtes 
som prøvesager, og er understøttet af et juridisk notat, ”Forhøjelse af ind-
tægtsrammer som følge af omkostninger til etablering af datahub”, som ind-
sendt af Dansk Energi og udarbejdet af advokatfirmaet Kromann Reumert. 
Endvidere er vedhæftet notatet ”Ændringer for arbejdsgange og IT som føl-
ge af datahubben” udarbejdet af Dansk Energi, jf. bilag 4a-4.e. 

16. I notatet ”Forhøjelse af indtægtsrammer som følge af omkostninger til 
etablering af datahub” fremføres, at datahubben ikke anses for at udgøre en 
væsentlig fremskyndelse af vedligeholdelsesarbejder, udskiftninger eller 
tekniske tilpasninger af eksisterende anlæg. Dvs. Dansk Energi finder ikke, 
at § 70, stk. 7, 1. pkt., i elforsyningsloven er relevant i forhold til vurdering 
af, hvorvidt netvirksomhedernes indtægtsramme skal forhøjes som følge af 
etablering af datahubben. § 70, stk. 7, 2. pkt. er imidlertid relevant. 

17. Endvidere argumenteres der for, at datahubopgaven er en del af netvirk-
somhedernes særlige forpligtelse efter elforsyningslovens § 22. 

18. På baggrund af dette vurderer Dansk Energi, at ændringerne i it-
systemerne således går ud over, hvad der er påkrævet for en fortsat drift af 
netvirksomhederne, hvis ikke datahubopgaven var blevet pålagt netvirk-
somhederne. 

19. Endeligt vurderer Dansk Energi, 

”at datahubopgaven går udover den generelle forpligtelse for net-
virksomhederne efter EFL § 20, stk. 1.” 

20. Dansk Energi bemærker imidlertid, at såfremt datahubopgaven ligger ud 
over den generelle forpligtelse, da kræver en forhøjelse af indtægtsrammen 
en godkendelse af Energitilsynet, da ordlyden i elforsyningslovens § 70, stk. 
7 er, at Energitilsynet kan forhøje indtægtsrammen. I forlængelse heraf an-
fører Dansk Energi, at en forhøjelse forudsætter, at der er tale om væsentlige 
meromkostninger. 

21. På baggrund af henvendelse af 2. juni 2014 fra Sekretariatet for Energi-
tilsynets fremsender Energinet.dk den 3. juli 2014 bemærkninger til Dansk 
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Energis notat ”Ændringer for arbejdsgange og IT som følge af datahubben”, 
jf. bilag 6. Energinet.dk anfører, at implementeringen af datahubben har 
krævet en tilvænningsperiode for både netvirksomhederne og elleverandø-
rerne, og de forventede fordele ved datahubben vil derfor først komme aktø-
rerne til gode efter en indkøringsperiode.  

22. I forhold til Dansk Energis notat, som omhandler de varige omkostnin-
ger ved indførelse af datahubben, vurderer Energinet.dk, at der har været 
flere vanskeligheder ved datahubben, som har været tidskrævende for net-
virksomhederne. I forhold til ”fejlagtige rykkere” og ”kontrol og rettelse af 
data” er der tale om opstartsproblemer, som endnu ikke er ordnet. Mht. ”op-
rettelse af egenproducenter” vil det også fremadrettet være mere tidskræ-
vende. Energinet.dk finder endvidere, at omkostningerne ved punkterne 
”flytninger” og ”leverandørskifte” – der efter Dansk Energis vurdering giver 
en merudgift for netvirksomhederne – enten ikke er forårsaget af datahub-
ben eller også er der tale om en opgave, som virksomhederne hele tiden har 
udført, dog i en anden form. Efterfølgende bemærker Dansk Energi i forhold 
til punktet ”oprettelse, genaktivering og nedlæggelse af installationer”, at en 
24 timers frist, der forhindrede tidsoptimering, nu med en ny markedsfor-
skrift er fjernet. Problematikken er derfor ikke længere aktuel.   

23. Dansk Energi oplyser den 26. juni 2014 til Sekretariatet for Energitilsy-
net, at ansøgningen om forhøjelse af indtægtsrammerne som følge af pålagte 
meromkostninger i forbindelse med datahubben alene gælder som ansøg-
ning for engangsomkostninger. Notatet ”Ændringer for arbejdsgange og IT 
som følge af datahubben”, der omhandler de varige omkostninger, er ved-
hæftet som supplement til ansøgningen.  

24. Sekretariatet for Energitilsynet fremsender den 30. juni 2014 uddybende 
spørgsmål til Energi Fyn Net og Galten Elværk Nets ”Ansøgning om forhø-
jelse af indtægtsramme som følge af omkostninger til etablering datahub”. 

25. Den 8. september 2014 modtager Sekretariatet for Energitilsynet tilba-
gemelding på ovennævnte, jf. bilag 7.a-7.c. 

Høring 

26. Udkast til afgørelse har været sendt i høring den 7. oktober 2014 hos 
Dansk Energi, der fører sagen på vegne af Energi Fyn Net og Galten Elværk 
Net med høringsfrist den 21. oktober 2014. 

27. Dansk Energi har fremsendt høringssvar, ”J.nr. – 13/13431 OG 
13/13432 – Høringssvar til Energitilsynets udkast til afgørelse om forhøjelse 
af indtægtsramme som følge af omkostninger til etablering af datahub”, den 
20. oktober 2014, jf. bilag 2.  
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28. I høringssvaret fremfører Dansk Energi, at der ikke kan foretages en så-
dan modsatslutning. Dansk Energi mener, at sekretariatet udleder, at da der i 
forarbejderne til L 622/2010 ikke bliver taget direkte stilling til, om etable-
ring af datahubben kan give anledning til en forhøjelse af indtægtsrammen, 
da kan der sluttes, at det udelukker en indtægtsrammeforhøjelse. 

29. Som anført i vurderingen nedenfor finder sekretariatet, at lovens revide-
rede § 22, stk. 3 om indberetningspligten til datahubben, ikke i sig selv stil-
ler videregående særlige krav til netvirksomhederne. Sekretariatet anser ik-
ke § 22, stk. 3 angående målinger og dertilhørende registreringer/indtastnin-
ger, for at være en forpligtelse, der går ud over forpligtelsen i § 20, stk. 1 til 
at måle levering og aftag af elektricitet i nettet i henhold til Energinet.dk’s 
forskrifter. Alene aktiviteter, der går ud over forpligtelsen i § 20, stk. 1, kan 
føre til forhøjelse af indtægtsrammen efter § 70, stk. 7, 2. pkt. Sekretariatets 
henvisning til, at forarbejderne ved datahubbens indførelse ikke hjemler en 
indtægtsrammeforhøjelse, tjener alene til at understøtte denne fortolkning og 
konklusion. 

30. Endvidere er det Dansk Energis opfattelse, at elforsyningslovens § 70, 
stk. 7, pkt. 2 vedr. ”pålæg fra myndigheder”, bør fortolkes bredt, således at 
omkostninger der afholdes som følge af både direkte og indirekte myndig-
hedspålæg, også er omfattet af bestemmelsen. 

31. Sekretariatet er ikke enig i denne vurdering. Bestemmelsen i § 70, stk. 7, 
2. pkt., er en undtagelse fra hovedreglen om, at indtægtsrammen er fastfros-
set på 2004-niveau. Bestemmelsen skal derfor fortolkes indskrænkende. Da 
netvirksomhedernes omkostninger til datahubben ifølge sekretariatets opfat-
telse ikke går ud over forpligtelsen i § 20, stk. 1, er der efter sekretariatets 
opfattelse ikke hjemmel i § 70, stk. 7, 2. pkt., til forhøjelse. Endvidere finder 
sekretariatet ikke, at der med bestemmelsen i § 22, stk. 3, er tale om et på-
læg, som anført i lovens § 70, stk. 7, 2. pkt. Der er efter sekretariatets vurde-
ring her tale om en opgave som følge af generel lovgivning, der ikke har ka-
rakter af pålæg. 

32. Yderligere er det Dansk Energis opfattelse, at etableringsomkostninger-
ne til datahubben går ud over den generelle forpligtelse i elforsyningslovens 
§ 20, stk. 1. 

33. Sekretariatet er ikke enig heri, jf. vurderingen.  

34. Endvidere anfører Dansk Energi i høringssvaret, at de ikke er enige i se-
kretariatets vurdering af, at der ikke er tale om en væsentlig meromkostning. 

35. Da sekretariatet har vurderet, at der ikke er tale om forpligtelser, der går 
ud over den generelle forpligtelse i henhold til § 20, stk. 1, finder sekretaria-
tet, at det ikke er relevant, hvorvidt de angivne omkostninger ved etablering 
af datahubben er væsentlige eller ej. Sekretariatet vil dog ikke afvise, at der 
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ifølge bekendtgørelsen kan være tale om en væsentlig meromkostning, så-
fremt at omkostningerne ifølge reglerne kunne føre til en indtægtsramme-
forhøjelse. 

36. Endeligt anfører Dansk Energi, ”at Sekretariatet ikke har hjemmel til at 
undtage interne omkostninger fra vurderingen af, hvorvidt Netvirksomhe-
dernes samlede omkostninger kan betragtes som væsentlige.” 

37. Sekretariatet bemærker hertil, at de interne omkostninger ikke er undta-
get i beregningen af, hvorvidt hhv. Energi Fyn Net og Galten Elværk Net er 
berettiget til en forhøjelse af reguleringsprisen.  
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Lovgrundlag  
38. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har rele-
vans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende ka-
pitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gen-
nemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehie-
rarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis og 
de lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvist. Gennemgan-
gen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede 
vurdering – således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere 
underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 

39. Følgende bestemmelser fra elforsyningsloven, jf. bekendtgørelse af lov 
om elforsyning nr. 1329 af 25. november 2013 som senest ændret ved lov 
nr. 633 af 16. juni 2014, og tilhørende lovbemærkninger er relevante (enkel-
te lovbemærkninger fremgår af bilag 1): 

40. Elforsyningslovens § 20, stk. 1 om transmissions- og netvirksomheder-
nes forpligtelse til at drive nettene: 

§ 20. Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og effektiv 
transport af elektricitet med tilhørende ydelser, herunder 
1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent 
omfang, 
2) tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, 
3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til transport af 
elektricitet i elforsyningsnettet og 
4) måle levering og aftag af elektricitet i nettet 

41. Lovbemærkninger til § 20, stk. 1, nr. 4 (L 375): 

Bevillingshavere har pligt til at foretage målinger på levering og aftag af elektrici-
tet i nettet på alle spændingsniveauer. Målingerne skal kunne opfylde de krav, 
Energinet.dk måtte have fastsat efter bestemmelsen i § 28, stk. 3, nr. 10 (nu stk. 2, 
nr. 11), til måling og indsamling af data. 

42. Lovens § 22, stk. 3, om at netvirksomheder skal stille måledata til rådig-
hed har i dag samme formulering, som bestemmelsen har haft siden be-
stemmelsen blev vedtaget i 1999. Ved lovændringen i 2010 angående data-
hubben, L 622/2010, indføjedes en hjemmel, hvorefter ministeren kan fast-
sætte regler om måling af elektricitet og formidling af forbrugsdata i slut-
forbruget. Der blev ikke i den forbindelse fastsat krav til netvirksomhederne 
om yderligere forpligtelser angående formidling af måledata til datahubben. 
Med vedtagelsen af engrosmodellen i 2012, L575, blev det – med virkning 
fra ikrafttræden – i § 22, stk. 3 præciseret, at denne rapporteringspligt (fort-
sat) gælder, men med de tilpasninger, som engrosmodellen afføder. En-
grosmodellen er senest udsat til 1. oktober 2015, jf. L 633/2014, som blev 
vedtaget 16. juni 2014. I 2013 udstedtes en lovbekendtgørelse, og lovteknisk 
blev § 22, stk. 3, her gengivet med den formulering, der først skulle træde i 
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kraft ved engrosmodellens ikrafttræden. Efter engrosmodellen blev udsat 
med L 633/2014, blev § 22, stk. 3, indføjet i loven med den (gældende) 
formulering, og som vil være formuleringen frem til engrosmodellen træder 
i kraft, jf. nr. 16 i lovændringen, og samtidig med en revideret formulering, 
som skal gælde pr. 1. oktober 2015, når engrosmodellen træder i kraft 1. ok-
tober 2015, jf. nr. 17 i lovændringen. Således ser § 22, stk. 3, ud som følger 
gennem årene fra før 2010 frem til i dag:  

Før 2010: 

43. Elforsyningslovens § 22, stk. 1-3 – om netvirksomheders pligter, herun-
der til at forsyne brugere af nettet med de nødvendige oplysninger om må-
ling af elektricitet, som fremgik af LBEK. 516 af 20. maj 2010:  

§ 22. En netvirksomhed skal 
1) opretholde den tekniske kvalitet i nettet, 
2) måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net, 
[…] 
Stk. 2. Netvirksomheden skal samarbejde med Energinet.dk ved udførelsen af de i 
stk. 1 nævnte opgaver. 
 
Stk. 3. Netvirksomheden skal forsyne brugere af nettet med de nødvendige oplys-
ninger om måling af elektricitet, der transporteres gennem virksomhedens net. 
 

Med datahubben i 2010: 

44. Med L 622/2010, hvormed datahubben blev indført blev følgende indfø-
jet i § 22, stk. 3:  

I § 22, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: 
”Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om måling af elektricitet og for-
midling af forbrugsdata i slutforbruget.” 

 
Med engrosmodellen i 2012: 

45. Elforsyningslovens § 22, stk. 1-3 – om netvirksomheders opgaver i for-
hold til datahub mv. (som blev indsat med L 575/engrosmodellen, der træ-
der i kraft 1. oktober 2015). NB! Stk. 3 er blevet ændret igen med L 
633/2014: 

§ 22. 9) En netvirksomhed skal 
1) opretholde den tekniske kvalitet i nettet, 
2) måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net, 
… 
Stk. 2. Netvirksomheden skal samarbejde med Energinet.dk ved udførelsen af de i 
stk. 1 nævnte opgaver. 
Stk. 3. Netvirksomheden indberetter oplysninger vedrørende virksomhedens afta-
genumre til den datahub, som Energinet.dk etablerer og driver, jf. § 28, stk. 2, nr. 
7, efter vilkår fastsat af Energinet.dk i henhold til § 31, stk. 2, om forbrug af elek-
tricitet, tarifoplysninger og anden information af betydning for elhandelsvirksom-
hedernes fakturering, jf. § 72 b, stk. 1. Netvirksomheden varsler via datahubben 
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væsentlige ændringer i priser og vilkår i henhold til regler fastsat af klima-, energi- 
og bygningsministeren. .11) 
...  
Fodnote 9 i loven: I perioden indtil den 1. oktober 2014 skal en netvirksomhed ud over de i § 22, stk. 1, nævnte opga-
ver også 1) varetage opgaver vedrørende betaling for offentlige forpligtelser ifølge § 8 i lov om elforsyning og regler 
fastsat i medfør af denne bestemmelse, 2) udføre informationsaktiviteter for at skabe størst mulig gennemsigtighed om 
markedsforholdene for alle forbrugergrupper, 3) sikre, at forbrugerne oplyses om mulighed for elbesparelser, og give 
den enkelte elforbruger årlige informationer om dennes elforbrug og 4) informere forbrugerne om deres rettigheder i 
relation til forsyningspligt, jf. § 5, stk. 1 og 3, i lov nr. 575 af 18. juni 2012, som er indsat ved § 4, nr. 2, i lov nr. 641 
af 12. juni 2013. Netvirksomheden skal endvidere samarbejde med Energinet.dk ved udførelsen af opgaverne, jf. § 5, 
stk. 4, i lov nr. 575 af 18. juni 2012. 

Fodnote 11 i loven: I perioden indtil den 1. oktober 2014 skal netvirksomheden forsyne brugere af nettet med de nød-
vendige oplysninger om måling af elektricitet, der transporteres gennem virksomhedens net, jf. § 5, stk. 1 og 5, 1. pkt., 
i lov nr. 575 af 18. juni 2012, som er indsat ved § 4, nr. 2, i lov nr. 641 af 12. juni 2013. 

Ad fodnote 9 og 11: ikrafttræden er yderligere udsat til den 1. oktober 2015, jf. L 633/2014 

Efter udsættelsen af engrosmodellen 2014: 

46. Efter lovændringen den 16. juni 2014, jf. L 633/2014, blev § 22, stk. 3, 
indføjet (igen) med den formulering, som bestemmelsen har frem til en-
grosmodellen træder i kraft, jf. nr. 16 i lovforslaget, og samtidig med en re-
videret formulering, som skal gælde pr. 1. oktober 2015, når engrosmodel-
len træder i kraft, jf. nr. 17:  

Nr. 16. § 22, stk. 3, affattes således (gælder fra 1999 til 1. oktober 2015): 
”Stk. 3. Netvirksomheden skal forsyne brugere af nettet med de nødvendige oplys-
ninger om måling af elektricitet, der transporteres gennem virksomhedens net. 
Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om måling af elektrici-
tet og formidling af forbrugsdata i slutforbruget.” [Parentes indføjet af sekretaria-
tet] 

 
Nr. 17. § 22, stk. 3, affattes således (gælder fra 1. oktober og frem): 
”Stk. 3. Netvirksomheden indberetter oplysninger vedrørende virksomhedens afta-
genumre til den datahub, som Energinet.dk etablerer og driver, jf. § 28, stk. 2, nr. 
7, i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk, om forbrug af elektricitet, tarif-
oplysninger og anden information af betydning for elhandelsvirksomhedernes fak-
turering, jf. § 72 b, stk. 1. Netvirksomheden varsler via datahubben væsentlige æn-
dringer i priser og vilkår i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og byg-
ningsministeren.” [Parentes indføjet af sekretariatet] 

 
47. Elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7, som indsat med L 622/2010 (ind-
førelse af datahubben): 

I § 28, stk. 2, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer: 
”7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v.” 
Nr. 7-13 bliver herefter nr. 8-14. 

 

48. Lovbemærkninger til Elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7, som indsat 
med L 622/2010 (indførelse af datahubben): 

(§ 28, stk. 2, nr. 7) 
Elforsyningslovens § 28, stk. 2, omhandler de opgaver, som Energinet.dk skal ud-
føre. Med forslaget udvides Energinet.dk’s opgaver til også at omfatte driften af en 
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datahub. Driften af en datahub anses for at være en naturlig forlængelse af Energi-
net.dk’s nuværende ansvarsområde. Energinet.dk er allerede i dag forpligtet til ef-
ter § 28, stk. 2, at udarbejde forskrifter for netvirksomhedernes målinger, herunder 
til afregnings- og systemdriftsformål. Energinet.dk’s udarbejdelse af forskrifter er 
uddybet i § 8 i bekendtgørelsen om systemansvarlig virksomhed nr. 1463 af 19. 
december 2005. Ligeledes har Energinet.dk en generel forpligtelse til at bidrage til 
at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markedet. 
 
[…] 

 
Netvirksomhederne vil fortsat være ansvarlige for indhentning af måledata og da-
taansvarlige for både måle- og stamdata. Netvirksomhederne er forpligtet til at 
sende måledata til databasen i medfør af § 22, stk. 2 og 3. Energinet.dk fastlægger 
kriterierne for dette i medfør af § 28, stk. 2. 

 
Indførelse af en datahub som afløser for det nuværende decentrale system vil være 
obligatorisk for alle aktører i markedet, netvirksomheder, elleverandører og balan-
ceansvarlige på det danske elmarked. 

 
Aktører, elforbrugere og andre legitime interessenter sikres adgang til data uden 
separat betaling. Den daglige brug af datahub’en skal være gebyrfri. Det er hensig-
ten, at udviklingsomkostninger og løbende drift af datahub’en afregnes og afskri-
ves over Energinet.dk’s tariffer. 

 
49. Elforsyningslovens § 28, stk. 1 og stk. 2, nr. 7 og stk. 2, nr. 12, jf. LBEK 
1329/2013: 

§ 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirk-
somheder sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. § 8, opfyldes. 
Stk. 2. Energinet.dk skal udføre følgende opgaver: 
[…]  
7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. 
[…]  
12) Udarbejde forskrifter for netvirksomhedernes målinger 
[…]  

50. Elforsyningslovens § 70, stk. 2, 1. sætning om fastfrysningen på 2004 
niveau: 

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om indtægtsrammer 
for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne re-
gulering sikres det, at tarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke stiger i 
forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendige 
nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og afskrives. 

 

51. Elforsyningslovens § 70, stk. 7: 

Stk. 7. Ved pålæg fra myndigheder eller Energinet.dk, der indebærer en væsentlig 
fremskyndelse af vedligeholdelsesarbejder, udskiftninger eller tekniske tilpasnin-
ger af eksisterende anlæg, kan Energitilsynet forhøje virksomhedens indtægts-
ramme med et beløb, der kompenserer for eventuelle afholdte meromkostninger 
ved fremskyndelsen. Energitilsynet kan endvidere forhøje indtægtsrammen med et 
beløb, der kompenserer for væsentlige meromkostninger som følge af pålæg fra 
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myndigheder, som ligger ud over forpligtelsen til at drive nettene, jf. § 20, stk. 1, 
og som ikke er omfattet af § 70, stk. 3. Energitilsynet kan forud for sin afgørelse 
indhente udtalelse fra Energistyrelsen om, hvorvidt der er tale om forpligtelser, der 
går ud over den generelle forpligtelse i henhold til § 20, stk. 1. 

52. Lovbemærkninger til § 70, stk. 7 

Bemærkninger til lov nr. 386:  
Pålæg fra Energinet.dk eller myndigheder, der betyder en væsentlig tidsmæssig 
fremskyndelse af vedligeholdelsesarbejder, udskiftninger eller tekniske tilpasnin-
ger af eksisterende anlæg, f.eks. af sikkerhedsmæssige grunde, betragtes ikke som 
nødvendige nyinvesteringer, der vil kunne medføre forhøjelse af indtægtsrammen 
efter stk. 2. Sådanne fremskyndelser vil dog kunne give grundlag for en forhøjelse 
af virksomhedens indtægtsramme med et beløb, der kompenserer for eventuelle 
afholdte meromkostninger ved fremskyndelsen. Såfremt meromkostningerne til en 
sådan fremskyndelse betyder, at indtægtsrammen i et enkelt år vil stige meget, for 
derefter at falde igen året efter, kan Energitilsynet efter ansøgning godkende, at 
meromkostningerne ved fremskyndelsen opkræves, ved at indtægtsrammen forhø-
jes i en årrække. Ved beregning af forhøjelsen af indtægtsrammen over en årrække 
pristalsreguleres forhøjelsen efter regler fastsat i medfør af stk. 2. [Sekretariatets 
understregning] 
 
Bemærkninger til lov nr. 386 ifølge betænkning:  
Det fremgår af bestemmelsen i § 20, stk. 1, at netvirksomheder og regionale 
transmissionsvirksomheder skal vedligeholde, om- og udbygge nettene i fornødent 
omfang. Det indebærer, at der inden for de gældende indtægtsrammer skal ske en 
løbende vedligeholdelse og tilpasning af nettene til et tidssvarende teknologisk ni-
veau, herunder at der skal sikres en sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarlig 
standard af nettene. Myndighedskrav om f.eks. forbedring af sikkerheden, der lig-
ger inden for denne generelle forpligtelse, vil således ikke medføre forhøjelse af 
indtægtsrammerne, medmindre de er omfattet af bestemmelsen i 1. pkt. om frem-
skyndede aktiviteter. Eksempelvis vil myndigheder kunne give pålæg om udskift-
ning af anlægskomponenter, der udgør en sikkerhedsrisiko, f.eks. på grund af 
manglende vedligeholdelse, eller fordi der er valgt en uhensigtsmæssig teknolo-
gisk løsning, uden at dette medfører forhøjelse af indtægtsrammerne. 
 
Det kan imidlertid ikke udelukkes, at myndighederne i fremtiden pålægger virk-
somhederne væsentlig øgede omkostninger til udformningen af anlægget, der går 
ud over den generelle forpligtelse i henhold til § 20, stk. 1, eller bestemmelserne 
om fremskyndelse af vedligeholdelsesarbejder, udskiftninger eller tekniske tilpas-
ninger af eksisterende anlæg eller bestemmelserne om nyinvesteringer, jf. § 70, 
stk. 3. Derfor giver ændringsforslaget mulighed for forhøjelse af indtægtsrammer-
ne i de tilfælde, hvor netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder på-
lægges at afholde væsentlige meromkostninger, som ikke er dækket af bestemmel-
serne om fremskyndelse af vedligeholdelsesarbejder, udskiftninger eller tekniske 
tilpasninger af eksisterende anlæg eller bestemmelserne om nyinvesteringer, jf. § 
70, stk. 3. [Sekretariatets understregning] 
 
Myndighederne kan f.eks. give pålæg om valg af teknisk udstyr, som er væsentlig 
dyrere end det, der er gængs på det pågældende tidspunkt. Ved beregningen af 
forhøjelsen af indtægtsrammen tages hensyn til eventuelt sparede omkostninger el-
ler andre økonomiske fordele ved det nye udstyr i forhold til det gængse udstyr. 
Det er en forudsætning for forhøjelsen af indtægtsrammen, at der er tale om for-
pligtelser, der går ud over den generelle forpligtelse i henhold til § 20, stk. 1. 
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Energitilsynet kan indhente udtalelse herom fra Energistyrelsen forud for sin afgø-
relse om eventuel forhøjelse af indtægtsrammen. [Sekretariatets understregning] 
 
Bestemmelsen vedrører alene pålæg, der er udstedt efter den 8. oktober 2008.  

53. Bestemmelserne i bekendtgørelsen om indtægtsrammer, hvoraf følger, at 
Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen for en virksomhed, jf. nr. 
335/2011: 

§ 12. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en 
virksomhed som følge af: 
[…] 
2) Væsentligt øgede omkostninger som følge af krav pålagt af myndigheder eller 
Energinet.dk, jf. § 16, stk. 1-3. 
[…] 
Stk. 4. Ved væsentlig i stk. 1, nr. 2 og nr. 3, forstås en forøgelse af omkostninger, 
for hvert omkostningselement for sig, på det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. 
eller 250.000 kr., regnet i forhold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregule-
ring. 

 

§ 16. stk. 2. Energitilsynet kan endvidere efter ansøgning forhøje reguleringsprisen 
eller rådighedsbeløbet for en virksomhed for at kompensere for dokumenterede 
meromkostninger, som er en følge af pålæg fra myndigheder eller Energinet.dk, 
som ligger ud over forpligtelsen i henhold til § 20, stk. 1, i lov om elforsyning, og 
som ikke er omfattet af definitionen af nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 19. 
Såfremt myndighedskravet medfører øgede driftsomkostninger, sker forhøjelsen i 
det eller de år, hvor meromkostningen forekommer. Såfremt myndighedskravet 
omfatter investeringsomkostninger, sker forhøjelsen efter reglerne for nødvendige 
nyinvesteringer, jf. § 15.  

54. Bestemmelserne i bekendtgørelsen om fjernaflæste målere, hvoraf føl-
ger, at netvirksomhedernes meromkostninger som følge af udrulningen, kan 
føre til forhøjelser, jf. nr. 1358/2013: 

§ 9. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksom-
heder, der har dokumenterede meromkostninger som følge af pålæggene1 i § 2, stk. 
1 og 2, og § 8, stk. 1, i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om indtægtsrammer 
for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om 
elforsyning. [Sekretariatets fodnote] 

§ 2. Netvirksomhederne skal sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat 
fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere. 
Stk. 2. Fjernaflæste elmålere skal opfylde kravene i §§ 4-7, jf. dog § 11. 
§ 8. Netvirksomhederne indsender timemålte forbrugsdata til datahubben fra de af 
netvirksomhedernes slutbrugere, hvor der er idriftsat fjernaflæste elmålere, når der 
i forskrifter udstedt af Energinet.dk er indført en model for timeafregning af alle 
slutbrugere. 

                                                 
1 Sekretariatet bemærker, at der således ikke er tale om ”pålæg” i traditionel forstand, men 
snarere om ”pålæg” som synonym, for krav ifølge disse bestemmelser. De nævnte krav – 
som kan føre til forhøjelser af indtægtsrammen – aktiveres ikke ved hjælp af ”pålæg”, men 
gælder umiddelbart som følge af bekendtgørelsen. 
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Energiklagenævnets afgørelse i den såkaldte Viby-sag, hvorefter en nød-
vendig nyinvestering i et fjernkontrolanlæg, ikke kunne begrunde en forhø-
jelse af indtægtsrammen, bl.a. fordi der ikke var tale om et pålæg, jf. Ener-
giklagenævnets afgørelse af 12. maj 2014, jnr. 1011-13-93-17: 

 
Energiklagenævnet bemærker hertil, at indberetningen til brug for fejl- og af-
brudsstatistik ikke sker som følge af et individuelt rettet pålæg fra en myndighed 
til klager. Den af klager i klageskriftet påberåbte praksis fra Energitilsynet angår 
individuelt rettede pålæg fra en myndighed (Sikkerhedsstyrelsen). Indberetning til 
fejl- og afbrudsstatistikken sker derimod på baggrund af en generel lovregulering, 
der ikke har karakter af et sådant myndighedspålæg, som indtægtsrammebekendt-
gørelse nr. 1520/2004 § 13, stk. 1, nr. 2, angår. 
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Vurdering  
55. Det skal i nedenstående vurderes, hvorvidt indførelse af datahubben kan 
afstedkomme forhøjelse af Energi Fyn Nets og Galten Elværk Nets ind-
tægtsramme. 

56. Der er enighed mellem parterne og myndighederne om, at spørgsmålet 
er, om datahubopgaven angår et pålæg fra myndigheder, som ligger ud over 
forpligtelsen til at drive nettene, jf. § 20, stk. 1, jf. § 70, stk. 7, 2. pkt., i el-
forsyningsloven. 

57. Som det fremgår af sagsfremstillingen har Energistyrelsen den 24. sep-
tember 2012 tilkendegivet, at netvirksomhedernes datahub relaterede om-
kostninger til medarbejderudvikling og tilpasning af egne it-systemer ikke 
kan føre til indtægtsrammeforhøjelser. Energistyrelsen udtalte sig efter hen-
vendelse fra sekretariatet, jf. bilag 3. 

58. Sekretariatet bemærker indledningsvist, at netvirksomhederne altid har 
haft måleansvaret efter elforsyningslovens § 20, stk. 1, og i den sammen-
hæng tillige den dertil hørende opgave med formidling af måledata efter el-
forsyningslovens § 22, stk. 3. Dette har ikke har ændret sig i forbindelse 
med lovens indførelse af en datahub i 2010, og kan således ikke anføres som 
særskilt grund til at hæve indtægtsrammen. 

59. Endvidere bemærker sekretariatet, at IT-systemer løbende skal tilrettes, 
og at netvirksomhederne hidtil og fremover løbende vil skulle tilrette syste-
merne efter de krav, som Energinet.dk har og altid har haft hjemmel til at 
stille. Dansk Energi anfører, at spørgsmålet så vidt vides ikke tidligere har 
været afprøvet, men der er efter Dansk Energis opfattelse stærke holdepunk-
ter for, at datahubopgaven går ud over den generelle forpligtelse for netvirk-
somhederne efter EFL § 20, stk. 1. Således er Dansk Energi ikke enig i 
Energistyrelsens konklusion i styrelsens udtalelse af 24. september 2014.  

60. Sekretariatet bemærker endvidere med udgangspunkt i de af Dansk 
Energi fremførte fire forhold: 

1) Måleansvaret er en del af netvirksomhedernes forpligtelser efter loven, 
og indførelse af datahubben fører ikke til en forhøjelse af indtægtsrammerne 

61. Sekretariatet bemærker indledningsvist, at det er sekretariatets vurde-
ring, at der med netvirksomhedernes måleopgave hverken er tale om opga-
ver, som ligger ud over forpligtelsen til at drive nettene, jf. § 20, stk. 1, eller 
om et pålæg.  

62. Dansk Energi bemærker, at datahubben er en del af netvirksomhedernes 
særlige forpligtelser efter § 22 – ikke generelle forpligtelser efter § 20, i el-
forsyningsloven, og der er således tale om særlige opgaver ud over målefor-
pligtelsen i medfør af 20, stk. 1, idet de udtaler: 
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”Forarbejderne til EFL § 70, stk. 7, taler udtrykkeligt om netvirk-
somhedernes generelle forpligtelser efter EFL § 20, stk. 1, og ikke 
om de særlige forpligtelser efter EFL § 22. EFL § 70, stk. 7 indehol-
der endvidere ikke en henvisning til EFL § 22, men alene til EFL § 
20, stk. 1.” 

63. Sekretariatet bemærker hertil: 

64. Det følger af § 70, stk. 7, i elforsyningsloven, at Energitilsynet kan for-
høje indtægtsrammen med et beløb, der kompenserer for væsentlige mer-
omkostninger som følge af pålæg fra myndigheder, som ligger ud over for-
pligtelsen til at drive nettene, jf. § 20, stk. 1. 

65. Ifølge § 20, stk. 1, nr. 4, har netvirksomhederne måleansvaret. Dette må-
leansvar har siden bestemmelsens indførelse i 1999 været reguleret nærmere 
med Energinet.dks forskrifter efter bestemmelsen i § 28, stk. 2, nr. 11, til 
måling og indsamling af data, jf. forarbejderne til begge paragraffer i 
L375/1999. 

66. Med § 28, stk. 2, nr. 7, i loven fik Energinet.dk pligt til at varetage drif-
ten af en datahub. Det fremgår af lovbemærkningerne, at netvirksomheder-
nes forpligtelse til at indberette oplysninger til datahubben, følger af Energi-
net.dks forskrift, som udstedt i medfør af lovens § 28, stk. 2, nr. 11, jf. for-
arbejderne til § 28, stk. 2, nr. 7 i L 622/2010.  

67. Bestemmelsen i § 22, stk. 3, i elforsyningsloven, som anført af Dansk 
Energi, angår netvirksomhedernes pligt til at videregive disse måleoplysnin-
ger. Det følger af lovforarbejderne til datahubbens indførelse, at denne op-
gave også reguleres – og altid har været reguleret – af Energinet.dks for-
skrift, som udstedt i medfør af lovens § 28, stk. 2, nr. 11. 

68. Som også anført af Energistyrelsen pålægges netvirksomhederne således 
at indrapportere data til datahubben i Energinet.dks forskrift, og det fremgår 
udtrykkeligt, at forskriften er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7 og 
11, som i sin ordlyd svarer til § 28, stk. 3, nr. 10, som den så ud på det tids-
punkt, hvor bemærkningerne til § 20, stk. 1 er skrevet. Det følger heraf, at 
de krav til måling og indsamling af data, som Energinet.dk har fastsat i for-
skriften med hjemmel i elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 11, til måling og 
indsamling af data er omfattet af den generelle måleforpligtelse i § 20, stk. 
1. 

69. Kravet i lovens § 22, stk. 3, ses således ikke at stille videregående særli-
ge krav til netvirksomhederne, men ses blot som en præcisering af måleop-
gaven, som er beskrevet mere generelt i § 20, stk. 1, og som (fortsat) er 
nærmere reguleret i forskriften fra Energinet.dk.  
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70. Med lovændringen som følge af datahubben blev § 22, stk. 3, ændret. 
Det blev hermed tilføjet i § 22, stk. 3, at Klima- og energiministeren kan 
fastsætte regler om måling af elektricitet og formidling af forbrugsdata i 
slutforbruget. Der ses ikke hermed at være indføjet en egentlig ændring af 
bestemmelsen. Først med engrosmodellen, som træder i kraft den 1. oktober 
2015, ændres ordlyden af lovens § 22, stk. 3, og denne ændring angår alene 
en præcisering som følge af den ændrede rollefordeling, som engrosmodel-
len indebærer. Med datahubben skete der kun én ændring af bestemmelsen. 
Ministeren fik hjemmel til at udstede en bekendtgørelse – en hjemmel som 
endnu ikke er udnyttet, og ordlyden af § 22, stk. 3, er i øvrigt den samme, 
som har været gældende siden 1999. 

71. Såfremt det var intentionen, at denne lovændring skulle føre til en forhø-
jelse af indtægtsrammen, havde det efter sekretariatets opfattelse endvidere 
været nærliggende at præcisere dette i loven eller i forarbejderne til § 22, 
stk. 3, således som det eksempelvis skete med den senere lovgivning om ud-
rulning af fjernaflæste målere. 

72. Sekretariatet vurderer således, at § 22, stk. 3, ikke i sig selv stiller vide-
regående særlige krav til netvirksomhederne, som kan hjemle en indtægts-
rammeforhøjelse som følge af datahubben. Sekretariatet anser ikke § 22, stk. 
3, for – som anført af Dansk Energi – at være en bestemmelse, der fastlæg-
ger forpligtelser angående målinger og dertilhørende registrerin-
ger/indtastninger, der går ud over forpligtelsen i § 20, stk. 1.  

73. Endvidere finder sekretariatet ikke, at der med § 22, stk. 3, er tale om et 
pålæg, som anført i lovens § 70, stk. 7. Der er efter sekretariatets vurdering 
her tale om en opgave som følge af generel lovgivning, der ikke har karakter 
af pålæg. Ved pålæg forstås normalt et individuelt rettet pålæg fra en myn-
dighed til en adressat, se bl.a. Energiklagenævnets afgørelse i den såkaldte 
Viby-sag, hvor Energiklagenævnet afviste, at indtægtsrammen kunne forhø-
jes med omkostninger til et fjernkontrolanlæg, fordi der ikke var tale om et 
pålæg om en nødvendig nyinvestering, men om en investering med bag-
grund i generel lovgivning, der ikke har karakter af pålæg, jf. sag jnr. 1011-
13-93-17.  

74. Sekretariatet finder derfor ikke, at der er tale om meromkostninger, der 
kan begrunde en indtægtsrammeforhøjelse som følge af § 22, stk. 3, og ej 
heller om et pålæg fra myndigheder, som ligger ud over forpligtelsen til at 
drive nettene, jf. § 20, stk. 1, som anført i § 70, stk. 7, i elforsyningsloven. 

2) En fortolkning af §§ 20, 22 og 28 understøtter, at datahubben kan anses 
for omfattet af netvirksomhedernes forpligtelse i medfør af § 20, stk. 1, og 
kan derfor ikke begrunde en indtægtsrammeforhøjelse. 
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75. Dansk Energi anfører, at en fortolkning af §§ 20, 22 og 28 understøtter, 
at datahubben ikke anses for omfattet af netvirksomhedernes generelle for-
pligtelse, idet de udtaler: 

”Ifølge EFL 20, stk. 1, nr. 4 skal netvirksomhederne som en del af 
deres generelle forpligtelser måle levering og aftag af elektricitet i 
nettet. Målingerne skal opfylde de krav, den systemansvarlige virk-
somhed måtte have fastsat efter bestemmelserne i EFL § 28, stk. 3, 
nr. 10. Datahubopgaven er ikke bestemt via den systemansvarlige 
virksomheds forskrifter for netvirksomhedernes målinger i medfør af 
denne bestemmelse, men er derimod bestemt blandt andet ved EFL § 
28, stk. 3, nr. 7, der ligeledes indførtes ved lov 622/2010, hvorved 
datahubben indførtes.” 

76. Sekretariatet bemærker, at Energinet.dk etablerer og varetager driften af 
en datahub til håndtering af måledata m.v., jf. § 28, stk. 2, nr. 7, i L 
622/2010, som indførte datahubben.  

77. Det følger af forarbejderne til § 28, stk. 2, at datahubben vil blive etable-
ret med egen database, hvor aktørerne vil komme til at kommunikere med 
datahubben på en standardiseret måde, og aktørerne vil ikke længere skulle 
udveksle data bilateralt. Datahubben vil indeholde alle nødvendige data til 
markedsafregning og tilbudsgivning, som aktørerne skal bruge, og data-
håndteringen skal sammenknytte engros- og detailmarkedet.  

78. Det følger endvidere, at indførelse af en datahub, som afløser for det nu-
værende decentrale system, vil være obligatorisk for alle aktører i markedet, 
netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige på det danske elmar-
ked. Aktører, elforbrugere og andre legitime interessenter sikres adgang til 
data uden separat betaling. Den daglige brug af datahubben skal være gebyr-
fri. Endelig anføres i forarbejderne om omkostningerne, at det er hensigten, 
at udviklingsomkostninger og løbende drift af datahubben afregnes og af-
skrives over Energinet.dk’s tariffer. 

79. I forarbejder til datahubbens indførelse står der imidlertid ikke noget om 
netvirksomhedernes eventuelle omkostninger, herunder om eventuelle mer-
omkostninger til IT, kan føre til en forhøjelse af indtægtsrammen.  

80. Endvidere bemærker sekretariatet, at såfremt det havde været intentio-
nen at undtage meromkostninger som følge af datahubbens indførelse fra 
fastfrysningen af indtægtsrammen på 2004 niveauet, jf. § 70, stk. 1, så måtte 
det forventes, at dette havde fremgået ved datahubbens indførelse, jf. L 
622/2010, jf. til eksempel førnævnte bekendtgørelse om fjernaflæste elmåle-
re, nr. 1358/2013, der eksplicit adresserer spørgsmålet om meromkostninger 
som følge af udrulningen. 
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81. Endeligt bemærker sekretariatet, at såvel § 20, stk. 1, nr. 4, om netvirk-
somhedernes måleansvar, og § 22, stk. 3, om netvirksomhedernes pligt til at 
stille måledata til rådighed begge har været gældende længe før datahubbens 
indførelse. Der er således ikke efter sekretariatets opfattelse tale om en må-
le- og afrapporteringsopgave, som kan betegnes som en ny datahubopgave. 
Det nye er indførelsen af en datahub, men rapporteringspligten er den sam-
me som hidtil. 

82. Sekretariatet finder således – ligesom Energistyrelsen – at det aldrig har 
været hensigten, at indtægtsrammerne skulle hæves som følge af datahub-
ben. 

3) Vurdering af betydning af, hvem der afholder omkostningerne til data-
hubben 

83. Dansk Energi anfører, at det ikke er afgørende, hvem der afholder om-
kostningerne til datahubben, idet de bemærker: 

”Spørgsmålet om hvilke omkostninger, der afholdes af Energinet.dk 
og hvilke der skal afholdes af netvirksomhederne, er efter min opfat-
telse ikke afgørende for om selve opgaven ligger indenfor eller uden 
for EFL § 20. Den ”tilpasning”, der omtales, kan endvidere – som 
jeg har forstået det – dække over ganske betydelige arbejder. 
Spørgsmålet om omkostningerne og disses størrelse har derimod be-
tydning når det vurderes, om de kan give anledning til forhøjelse af 
indtægtsrammerne.” 

84. Sekretariatet hæfter sig her ved, som tillige anført af Energistyrelsen i 
deres udtalelse af 24. september 2012, at udviklings- og driftsomkostninger-
ne bæres af Energinet.dk og efter idriftsættelsen af datahubben i foråret 
2013, vil netvirksomhedernes omkostninger til vedligeholdelse og udvikling 
af egne it-systemer blive begrænset i lyset af, at datahubben overtager en 
række opgaver. Der skal inddateres data til datahubben, men hele databe-
handlingen og formidlingen af data til andre aktører i markedet vil Energi-
net.dk varetage efter idriftsættelsen af datahubben.  

85. Sekretariatet vurderer, at Energinet.dk hermed overtager en ikke uvæ-
sentlig opgave fra netvirksomhederne. 

4) Der er i øvrigt ikke tale om væsentlige meromkostninger 

86. Dansk Energi anfører, at Energitilsynet kan forhøje indtægtsrammen, 
hvis omkostningerne er væsentlige. 

87. Sekretariatet bemærker indledningsvist, at uagtet at ansøgningen allere-
de må afvises pga. manglende hjemmel til at hæve indtægtsrammen, jf. 
punkt 1) - 3) har sekretariatet nedenfor forholdt sig til omkostningernes stør-
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relse for hhv. Energi Fyn Net og Galten Elværk Net for at lave en væsent-
lighedsvurdering. 

88. Energi Fyn Net og Galten Elværk Net har indberettet omkostninger ved 
etablering af datahubben på hhv. kr. 2.209.904 og kr. 571.503, jf. tabel 1 og 
bilag 7.a og 4.c. 

Tabel 1. Omkostning ved etablering af datahubben for hhv. Energi Fyn Net 
og Galten Elværk Net for 2011 og 2012 
 Energi Fyn Net Galten Elværk Net 
Indberettede data-
hubomkostninger i 
kr.* 

 
 

2.209.904 

 
 

571.503 
 2011 2012 2011 2012 
 I kr. 
Estimat for ét år af 
indberettede data-
hubomkostninger 

 
 

947.102 

 
 

947.102 

 
 

244.930 

 
 

244.930 
Driftsomkostninger** 80.764.229 83.053.705 33.402.446 34.349.327 
Indtægtsrammen 156.608.994 156.417.907 50.903.604 51.165.956 
 I pct. 
Estimerede data-
hubomk. andel af: 
- Driftsomkostning 
- Indtægtsrammen 

 
 

1,17 
0,61 

 
 

1,14 
0,61 

 
 

0,73 
0,48 

 
 

0,71 
0,48 

* Meromkostningen er opgjort over perioden 1/1-2011 til 30/4-2013. 
** Driftsomkostningerne er pristalsfremskrevet fra 2004. 
Kilde: Energi Fyn Net A/S, Galten Elværk Net A/S og Sekretariatet for Energitilsynet. 

89. Det fremgår af tabel 1, at de estimerede datahubomkostninger for Energi 
Fyn Net udgør hhv. 1,17 pct. i 2011 og 1,14 pct. i 2012 af de pristalsfrem-
skrevne driftsomkostninger fra 2004. Sættes det i forhold til indtægtsram-
men bliver den estimerede datahubandel 0,61 pct. i 2011 og 0,61 pct. i 2012. 
De tilsvarende tal for Galten Elværk Net i forhold til driftsomkostningerne 
er 0,73 pct. i 2011 og 0,71 pct. i 2012 og i forhold til indtægtsrammerne 
0,48 pct. i 2011 og 0,48 pct. i 2012. 

90. Såfremt at der var tale om et pålæg, og såfremt der var tale om, at data-
hubben ligger ud over forpligtelsen til at drive nettene er en omkostning væ-
sentlig ved en forøgelse ”for hvert omkostningselement for sig, på det mind-
ste beløb af henholdsvis 3 pct. eller 250.000 kr., regnet i forhold til omkost-
ningen i 2004 tillagt en pristalsregulering”, jf. § 12, stk. 1, nr. 2, stk. 4 og § 
16, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.  

91. Endvidere bemærker sekretariatet, at selve væsentlighedsberegningen 
skal beregnes for ”hvert omkostningselement for sig”, jf. § 12, stk. 4, i ind-
tægtsrammebekendtgørelse 335/2011.   

92. Sekretariatet vurderer, at ovenstående procentsatser ikke – hverken for 
Energi Fyn Net eller Galten Elværk Net – ud fra en samlet betragtning ville 
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give anledning til at betragte omkostningen ved etablering af datahubben, 
som værende væsentlig, da alle procentsatser ligger et stykke under de an-
givne 3 pct.  

93. Set i forhold til estimatet for ét år af de indberettede datahubomkostnin-
ger ville Energi Fyn Net med en omkostning på kr. 947.102 være berettiget 
til en forhøjelse af indtægtsrammen. Galten Elværk Net ligger med en esti-
meret omkostning for ét år på kr. 244.930 lige under grænsen på kr. 
250.000, og ville derfor ikke være berettiget til en forhøjelse af regulerings-
prisen. 

94. Sekretariatet finder ikke, at det er rimeligt, at en stor netvirksomhed som 
Energi Fyn Net er berettiget til en indtægtsrammeforhøjelse ved en over-
skridelse af en minimumsgrænse på kr. 250.000. Omregnet svarer det til, at 
de estimerede datahubomkostninger for Energi Fyn Net i 2011 kun skal ud-
gøre mere end 0,31 pct.2 af de pristalsfremskrevne driftsomkostninger fra 
2004 for at være berettiget til en forhøjelse af indtægtsrammen.  

95. Da sekretariatet tidligere har vurderet, at der ikke er tale om forpligtel-
ser, der går ud over den forpligtelsen i henhold til § 20, stk. 1, vurderes det 
endeligt, at det ikke er relevant, hvorvidt de angivne omkostninger ved etab-
lering af datahubben er væsentlige eller ej. 

Konklusion 

96. Sekretariatet konkluderer, at netvirksomhederne ikke er berettiget til en 
forhøjelse af indtægtsrammen ved etablering af datahubben, jf. § 70, stk. 7. 
Baggrunden herfor er, at sekretariatet vurderer, at: 

1) Pligten til at drive datahubben følger af loven, og at der med indfø-
relsen af denne pligt ikke er fastsat bestemmelser, hvorefter data-
hubben kan begrunde indtægtsrammeforhøjelser  

2) Det ikke kan føre til indtægtsrammeforhøjelse efter undtagelsesbe-
stemmelsen i loven, som anført af Dansk Energi, fordi undtagelsen: 

a. Alene gælder påbud og fordi 

b. Netvirksomhedernes forpligtelse til at kommunikere måleda-
ta med Energinet.dk ikke ifølge loven kan føre til undtagel-
sesvis forhøjelse af indtægtsrammen 

3) Det ikke er relevant at vurdere om der er tale om en væsentlig mer-
omkostning 

                                                 
2 (250.000 kr./80.764.229 kr.*100) 
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Afgørelse 
97. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 
truffet afgørelse om, at: 

- Energi Fyn Net ikke kan få forhøjet indtægtsrammen som følge af 
omkostninger i forbindelse med etablering af datahubben, jf. § 70, 
stk. 7, i elforsyningsloven 1329/2013, idet omkostningerne falder ind 
under lovens § 20, stk. 1. 

- Galten Elværk Net ikke kan få forhøjet indtægtsrammen som følge af 
omkostninger i forbindelse med etablering af datahubben, jf. § 70, 
stk. 7, i elforsyningsloven 1329/2013, idet omkostningerne falder ind 
under lovens § 20, stk. 1. 


