
 

 

 
Bilag 1: Lovbemærkninger 

Lovbemærkninger til § 22, stk. 3, som indsat med L 575/2012 (engrosmo-
dellen): 

Med det foreslåede stk. 3 fastslås netvirksomhedernes ansvar for at indberette op-

lysninger til datahub’en, således at elhandelsvirksomhederne kan varetage deres 

nye ansvar for at fakturere forbrugerne for de samlede omkostninger for levering 

af elektricitet. Netvirksomhederne varetager måleransvaret og indberetter oplys-

ning til datahub’en om forbruget af elektricitet på hvert enkelt aftagenummer. Det 

forudsættes, at netvirksomhederne indberetter timeværdier, i det omfang sådanne 

værdier er målt hos forbrugerne. 

 

Måleværdierne indberettes og verificeres efter regler fastsat i Energinet.dk’s for-

skrifter. Timeværdier for kunder med et årligt forbrug under 100.000 kWh, og i 

nogle netområder under 50.000 kWh, vil ikke umiddelbart kunne bruges til afreg-

ningsformål, men mulighederne ventes at blive forbedret over tid på grund af bl.a. 

den teknologiske udvikling. 

 

Netvirksomhederne er ansvarlige for måling af forbruget til brug for årsafregnin-

gen. Det forudsættes, at netvirksomhederne i samarbejde med elhandelsvirksom-

hederne og Energinet.dk fastlægger en kadence for årsopgørelserne, der kan indgå 

i Energinet.dk’s forskrifter. 

 

Det er også netvirksomhedernes ansvar at sikre måling af slutforbruget i forbindel-

se med, at en forbruger skifter leverandør eller flytter til en anden adresse. 

Netvirksomhederne indberetter tillige tarifoplysninger, herunder oplysninger om 

eventuelt gebyrer, således at datahub’en entydigt kan beregne betalingen for nety-

delsen på hvert enkelt aftagenummer. Som led i etableringen og driften af data-

hub’en fastsætter Energinet.dk forskrifter for indberetningen i medfør af § 31, stk. 

2, i lov om elforsyning, herunder om de it-formater, der skal anvendes. 

 

Netvirksomheden kan have behov for formidling af anden information af betyd-

ning for elhandelsvirksomhedernes fakturering. Eksempelvis skal forbrugerne 

varsles om væsentlige prisstigninger. Denne varsling skal elhandelsvirksomheder-

ne foretage, da betalingen for netydelserne er en del af den samlede elpris. Net-

virksomhederne indberetter informationen til datahub’en så betids, at elhandels-

virksomhederne kan varetage deres varslingsforpligtelse over for forbrugerne in-
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den for fristen. Det forudsættes, at fristerne for netvirksomhedernes indberetning 

til datahub’en fastlægges i regler udstedt af klima-, energi- og bygningsministeren 

under hensyn til de krav om frister for varsling, som elhandelsvirksomhederne skal 

opfylde. 
 

Lovbemærkningerne til § 22, stk. 3 i L 633 af 16. juni 2014: 

Til nr. 16 

Den foreslåede nyaffattelse af bestemmelsen skal ses i sammenhæng med den fo-

reslåede udskydelse af engrosmodellen indtil den 1. oktober 2015. Af lovtekniske 

grunde foreslås det, at udskydelsen af engrosmodellen indtil den 1. oktober 2015 

reflekteres i lovgivningen, således at gældende ret indtil dette tidspunkt fremgår 

klart af lov om elforsyning og ikke kun af en overgangsbestemmelse. 
 

§ 22, stk. 3, i lov om elforsyning omhandler netvirksomhedernes forpligtelser i 

forbindelse med formidling af oplysninger, der er nødvendige for at fakturere el-

forbrugere. Efter indførelse af engrosmodellen, vil elhandelsvirksomhederne ifølge 

den ændrede rollefordeling, som engrosmodellen indebærer, have ansvaret for fak-

turering af elforbrugerne for de samlede omkostninger for levering af elektricitet. 

Efter engrosmodellens indførelse vil netvirksomhederne, der fortsat vil have an-

svaret for måling af elektricitet, således skulle indberette oplysninger om målt el-

forbrug om deres tariffer og om anden information af betydning for elhandelsvirk-

somhedernes fakturering til datahub’en, således at elhandelsvirksomhederne vil 

være i stand til at varetage deres nye faktureringsansvar. 

 

Indtil engrosmodellens indførelse består netvirksomhedernes forpligtelse alene i at 

forsyne brugere af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af elektricitet, 

der transporteres gennem virksomhedens net. Dette fremgår også af overgangsbe-

stemmelsen i § 5, stk. 5, i lov nr. 575 af 18. juni 2013, der indfører engrosmodel-

len. 

 

Endvidere fremgår det af den foreslåede bestemmelses 2. pkt., at ministeren kan 

fastsætte regler om måling af elektricitet og formidling af forbrugsdata i slutfor-

bruget. I dag fremgår ministerens hjemmel af overgangsbestemmelsen i § 5, stk. 5, 

i lov nr. 575 af 18. juni 2013. 

 

Den foreslåede affattelse af § 22, stk. 3, i lov om elforsyning svarer derfor til den 

udformning af bestemmelsen, der var gældende før den 1. juli 2012, hvor lov nr. 

575 af 18. juni 2012 trådte i kraft, jf. bekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 af 

lov om elforsyning. For så vidt angår bemærkningerne til bestemmelsen henvises 

derfor til tidligere forarbejder navnligt til forarbejderne til lov nr. 375 af 2. juni 

1999 og lov nr. 622 af 11. juni 2010. 

 

Forslaget skal i øvrigt ses i sammenhæng med forslagene til § 1, nr. 17 og 19, der i 

henhold til lovforslagets § 5, stk. 3, vil skulle træde i kraft den 1. oktober 2015. 

Dermed fastslås, at netvirksomhederne efter engrosmodellens indførelse den 1. ok-

tober 2015, skal indberette de for elhandelsvirksomhedernes fakturering af elfor-

brugerne nævnte nødvendige oplysninger til datahubben. Endvidere flyttes mini-
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sterens hjemmel til at fastsætte bl.a. regler om måling af elektricitet efter engros-

modellens indførelse til § 22, stk. 4, i lov om elforsyning. 

 

Til nr. 17 

Den foreslåede nyaffattelse af § 22, stk. 3, er et led i den foreslåede udskydelse af 

engrosmodellen indtil den 1. oktober 2015 og skal ses i sammenhæng med forsla-

get til § 1, nr. 14, der af lovtekniske grunde fastslår, at netvirksomhederne skal for-

syne brugere af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af elektricitet, 

der transporteres gennem virksomhedens net, indtil engrosmodellens indførelse 

den 1. oktober 2015. 

 

På den baggrund foreslås bestemmelsen nyaffattet med ikrafttræden den 1. oktober 

2015. Forslaget indebærer således, at netvirksomhederne efter denne dato vil skul-

le indberette oplysninger, der er nødvendige for, at elhandelsvirksomhederne kan 

varetage deres faktureringsansvar over for elforbrugeren, i datahubben. Samtidigt 

indebærer forslaget, at ministerens hjemmel til at fastsætte bl.a. regler om måling 

af elektricitet, udgår af bestemmelsen. Der henvises til forslaget til § 22, stk. 4, i 

lov om elforsyning, jf. lovforslagets § 1, nr. 19, hvorefter ministerens hjemmel fra 

indførelsen af engrosmodellen vil blive flyttet til denne bestemmelse. 

 

Den foreslåede nyaffattelse af § 22, stk. 3, svarer til bestemmelsens gældende ud-

formning, dog foreslås samtidigt, at henvisningen til § 31, stk. 2, i lov om elforsy-

ning i den gældende bestemmelse ændres. Ændringen vil reflektere, at det ikke 

fremgår af vilkår fastsat af Energinet.dk i henhold til § 31, stk. 2, i lov om elforsy-

ning, hvordan netvirksomheder skal indberette de i bestemmelsens 1. pkt. omtalte 

oplysninger. Det fremgår i stedet af Energinet.dk’s forskrifter, der er udstedt af 

Energinet.dk med hjemmel i §§ 7 og 8 i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 

om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. (sy-

stemansvarsbekendtgørelsen). 

 

Det bemærkes i øvrigt, at det følger af den gældende § 86, stk. 1, i lov om elforsy-

ning, at Energitilsynet kan pålægge en netvirksomhed tvangsbøder, hvis den und-

lader rettidigt at efterkomme et påbud meddelt af Energitilsynet efter § 85 c, stk. 1, 

om at give oplysninger i henhold til § 22, stk. 3. 

 

Nyaffattelsen af § 22, stk. 3, svarer herudover til bestemmelsens gældende ud-

formning, hvorfor der henvises til forarbejderne til bestemmelsen i lov nr. 575 af 

18. juni 2012. 

 
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 

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. […] 
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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. 
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J.nr. - 13/12431 OG 13/13432 - Høringssvar til Energitilsynets udkast til 
afgørelse om forhøjelse af indtægtsramme som følge af omkostninger til 
etablering af datahub 

Indledning 

Dansk Energi har den 4. december 2013 på vegne af Energi Fyn 

Net A/S og Galten Elværk Net A/S (herefter "Netvirksomhederne") 

anmodet Energitilsynet om forhøjelse af Netvirksomhedernes ind-

tægtsrammer som følge af omkostninger til etablering af datahub. 

 

Energitilsynets sekretariat ("Sekretariatet") har den 7. oktober 

2014 sendt udkast til afgørelse vedrørende forhøjelse af Netvirk-

somhedernes indtægtsramme i høring ("Udkastet"), og har anmo-

det Dansk Energi om eventuelle bemærkninger hertil senest den 

21. oktober 2014.  

 

Sekretariatet konkluderer i Udkastet, at Netvirksomhederne ikke 

er berettiget til en indtægtsrammeforhøjelse.  

 

Nedenfor følger Dansk Energis bemærkninger til Sekretariatets 

konklusion og væsentligste begrundelser i Udkastet. 

 

L 622/2010 som hjemmelsgrundlag for indtægtsrammeforhø-

jelse 

Sekretariatet begrunder bl.a. sit forslag til afgørelse med, at: 

 

"1) Pligten til at drive datahubben følger af loven, og at der med 

indførelsen af denne pligt ikke er fastsat bestemmelser, hvorefter 

datahubben kan begrunde indtægtsrammeforhøjelser" 

 

Det fremgår af punkt 68 og 69 i Udkastet, at Sekretariatet støtter 

sin opfattelse på, at: 

 

"68. I forarbejder til datahubbens indførelse står der imidlertid ikke 

noget om netvirksomhedernes eventuelle omkostninger, herunder 

Dok. ansvarlig: HHO  
Sekretær: LGU  
Sagsnr:  s2013-828  
Doknr: d2014-14916-4.0  
20. oktober 2014  
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om eventuelle meromkostninger til IT, kan føre til en forhøjelse af 

indtægtsrammen. 

  

69. Endvidere bemærker sekretariatet, at såfremt det havde væ-

ret intentionen at undtage meromkostninger som følge af data-

hubbens 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 elmålere, 

nr. 1358/2013, der eksplicit adresserer spørgsmålet om merom-

kostninger som følge af udrulningen." 

 

Det er Dansk Energis opfattelse, at selve det forhold, at der i for-

arbejderne til L 622/2010 ikke er taget stilling til, om Netvirksom-

hedernes indtægtsrammer kan forhøjes, ikke udelukker, at Net-

virksomhedernes indtægtsrammer kan forhøjes i medfør af anden 

hjemmel i elforsyningsloven. Dette skyldes, at den gældende re-

gulering om indtægtsrammer og principperne om forhøjelse heraf 

blev indført ved L 494/2004, og disse principper er fortsat i kraft 

og skal fortsat anvendes ved vurdering af, om der kan ske forhø-

jelse af en netvirksomheds indtægtsramme.   

 

Det er Dansk Energis opfattelse, at Energitilsynet fejlfortolker for-

arbejderne til L 622/2010. Det forhold, at forarbejderne til L 

622/2010 ikke direkte tager stilling til om etableringen af datahub-

ben kan give anledning til en indtægtsrammeforhøjelse, kan ikke 

begrunde en modsætningsslutning. Så længe lovforarbejderne el-

ler selve lovteksten ikke angiver andet må det antages, at lovens 

øvrige bestemmelser, herunder om indtægtsrammeforhøjelser 

fortsat gælder. Dette understøttes af, at der specifikt i relation til 

målere eksplicit tages stilling til spørgsmålet i forarbejderne: 

 

"Forslaget vil således ikke betyde, at Energitilsynet vil kunne for-

høje netvirksomhedernes indtægtsrammer, da funktionskravene 

ikke medfører en væsentlig merudgift i forhold til dagens standard 

for målere, der kan måle forbrug med korte tidsintervaller og 

fjernaflæses. Netvirksomhederne vil således ikke få mulighed for 

at opkræve en højere nettarif hos forbrugeren."  

 

Tilsvarende bemærkninger findes ikke vedrørende datahubben. 

Det er nærliggende at antage, at hvis lovgiver var af den opfattel-

se, at omkostninger i forbindelse med datahubben, der blev ind-

ført med samme lovforslag, også skulle undtages indtægtsram-

mereguleringen, så ville det have været anført i forarbejderne, 

ganske som for målerne. 

 

Der er således ingen støtte for at antage, at L 622/2010 tilsigter at 

afskære muligheden for, at der kan ske en forhøjelse af indtægts-

Dansk Energi vurde-

rer dog ikke at dette 

udelukker rammefor-

højelser i medfør af 

anden hjemmel . . . 

. . .ellers havde lov-

giver formodentligt 

skrevet det eksplicit, 

således som for el-

målere 
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rammen grundet omkostningerne til datahubben. Dette skal derfor 

afgøres efter de almindelige regler med udgangspunkt i § 70 i el-

forsyningsloven og bekendtgørelse nr. 335/2011 om indtægts-

rammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksom-

heder omfattet af lov om elforsyning. 

 

Elforsyningslovens § 70, stk. 7, 2. pkt. 

Sekretariatet begrunder endvidere afslaget med, at: 

"2) Det ikke kan føre til indtægtsrammeforhøjelse efter undtagel-

sesbestemmelsen i loven, som anført af Dansk Energi, fordi und-

tagelsen: 

a. Alene gælder påbud og fordi 

b. Netvirksomhedernes forpligtelse til at kommunikere måledata 

med Energinet.dk ikke ifølge loven kan føre til undtagelsesvis for-

højelse af indtægtsrammen." 

 

Ad 2(a) Betingelsen om pålæg 

Til støtte for begrundelsen i pkt. 2(a) anfører Sekretariatet bl.a.: 

 

"62. 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 se-

kretariatets 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 myndighed til en adres-

sat, se bl.a. Energiklagenævnets afgørelse i den såkaldte Viby-

sag, hvor Energiklagenævnet afviste, at indtægtsrammen kunne 

forhøjes med omkostninger til et fjernkontrolanlæg, fordi der ikke 

var tale om et pålæg om en nødvendig nyinvestering, men om en 

investering med baggrund i generel lovgivning, der ikke har ka-

rakter af pålæg, jf. sag jnr. 1011-13-93-17."  

 

Elforsyningslovens § 70, stk. 7, 2. pkt. har følgende ordlyd: 

 

"Energitilsynet kan endvidere forhøje indtægtsrammen med et be-

løb, der kompenserer for væsentlige meromkostninger som følge 

af pålæg fra myndigheder (Dansk Energis understregning), som 

ligger ud over forpligtelsen til at drive nettene, jf. § 20, stk. 1, og 

som ikke er omfattet af § 70, stk. 3." 

 

Det er Dansk Energis opfattelse, at bestemmelsen ikke bør fortol-

kes indskrænkende, således at den kun omfatter individuelle på-

læg fra en myndighed til en adressat. Bestemmelsen bør derimod 

underlægges en bredere fortolkning, således at omkostninger, 

der afholdes som følge af både direkte og indirekte myndigheds-

pålæg også vil være omfattet af bestemmelsen. 

 

En sådan fortolkning af begrebet "pålæg" er i overensstemmelse 

med Sekretariatets fortolkning af begrebet pålæg i § 9, stk. 1 i be-

Sekretariatet finder 

ikke, der er tale om 

pålæg fordi det ikke 

er individuelt 

Dansk Energi vurde-

rer ikke bestemmel-

sen skal tolkes til 

kun individuelle på-

læg. . . 
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kendtgørelse 1358/2013, hvorefter "pålæg" bør anvendes som 

"synonym for, for krav ifølge disse bestemmelser (i bekendtgørel-

sen", jf. Udkastets pkt. 42, dvs. den generelle regulering, der 

gælder i medfør af bekendtgørelsen. 

 

Herudover er det svært for Dansk Energi at se formålet med en 

skarp sondring mellem de omkostninger, der pålægges individuelt 

til en eller flere nærmere bestemte adressater og omkostninger, 

der pålægges en bred kreds af pligtsubjekter i medfør af forskrif-

ter, bekendtgørelser eller andre generelle afledte retsakter. Afgø-

rende for om en omkostning kan inddrages i indtægtsrammeregu-

leringen bør være karakteren af omkostningen, og herunder sær-

ligt om netvirksomhederne bliver pålagt - tvinges til - at udføre 

opgaver, som ligger ud over den almindelige forpligtelse til at dri-

ve nettene, og ikke om de bliver pålagt opgaven - og de hertil hø-

rende omkostninger - i form af en konkret, individuel afgørelse el-

ler i form af et generelt pålæg.  

 

Netvirksomhederne er i øvrigt via reguleringen i Energinet.dks 

forskrifter blevet "pålagt" at anvende datahubben, herunder at an-

vende den i den form og på den måde, som Energinet.dk fore-

skriver, og for at kunne gøre dette, var Netvirksomhederne nød-

saget til at afholde væsentlige meromkostninger til etableringen af 

Netvirksomhedernes systemer. 

 

Ad 2(b) Forholdet mellem elforsyningslovens § 20, stk. 1 og 

22, stk. 3 

Som anført i forbindelse med ansøgningen af 4. december 2014 

og nærmere uddybet i det til ansøgningen vedhæftede notat fra 

Kromann Reumert, er det Dansk Energis opfattelse, at omkost-

ningerne til etablering af datahub går ud over Netvirksomheder-

nes generelle forpligtelse i elforsyningslovens § 20, stk. 1 og 

dermed omfattet af § 70, stk. 7, 2. pkt., hvorfor der kan ske en 

forhøjelse af Netvirksomhedernes indtægtsrammer. 

 

Sekretariatet gør gældende, at det forhold, at Netvirksomhederne 

har måleransvaret, og måling og indsamling af data er reguleret 

af Energinet.dks forskrifter, der er udstedt med hjemmel i elforsy-

ningslovens § 28, stk. 2, nr. 7 og nr. 11, medfører, at omkostnin-

gerne til etablering af datahubben er en del af Netvirksomheder-

nes generelle forpligtelse i elforsyningslovens § 20, stk. 1 og 

dermed ikke omfattet af § 70, stk. 7, 2. pkt.  

 

I tillæg til de i ansøgningen anførte forhold er det Dansk Energis 

opfattelse, at det forhold, at Energinet.dks hjemmel til at drive da-

tahubben blev indsat i elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7 ved 

vedtagelse af L 622/2010, og at selve den materielle regulering af 

Netvirksomhedernes måleransvar sker via Energinet.dks forskrif-

. . . og har svært ved 

at se hvad formålet 

skulle være . . . 

. . .det væsentlige må 

være karakteren af 

den omkostning som 

pålægges 

Sekretariatet gør 

gældende, at data-

hubben hører under 

§20, stk. 1 . . . 

. . . datahubben er 

dog indført uden at 

§20 stk. 1 er ændret 
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ter, ikke ændrer ved, at Netvirksomhedernes generelle forpligtel-

se i § 20, stk. 1, netop ikke blev ændret ved L 622/2010. Det må 

derfor ligge fast, at datahub opgaven ikke er omfattet af Netvirk-

somhedernes generelle forpligtelser efter § 20, stk. 1. 

 

Idet det kan konstateres, at Netvirksomhedernes generelle for-

pligtelser i henhold til elforsyningslovens § 20, stk. 1 ikke er blevet 

ændret ved L 622/2010, er det efter Dansk Energis opfattelse ikke 

afgørende, hvordan Netvirksomhedernes nye særlige forpligtelser 

vedrørende datahubben i øvrigt er implementeret i elforsyningslo-

ven, herunder om bemyndigelsen, der blev indsat ved L 622/2010 

i elforsyningslovens § 22, stk. 3, er udnyttet på nuværende tids-

punkt. 

 

Væsentlig meromkostning 

Sekretariatet anfører endeligt som begrundelse for afslaget, at: 

 

"3) Der ikke er tale om en væsentlig meromkostning." 

 

Til støtte for denne begrundelse anføres det bl.a. af Sekretariat: 

 

"79. Endvidere bemærker sekretariatet, at den primære udgifts-

post for begge netvirksomheder er udgiften til ”interne timer”, dvs. 

medarbejdernes timeregistrering i forbindelse med datahubben." 

 

"82. Sekretariatet vurderer ud fra ovenstående, at de fremkomne 

beregnede tal ikke giver anledning til, at betragte den angivne 

omkostning ved etablering af datahubben, som værende væsent-

lig – det hverken for Energi Fyn Net eller Galten Elværk Net." 

 

For så vidt angår Sekretariatets bemærkning vedrørende andelen 

af interne udgiftsposter, skal det bemærkes, at det er en ren 

kommerciel beslutning fra Netvirksomhedernes side, om en kon-

kret opgave i relation til etableringen af datahubben løses internt 

eller eksternt. Såfremt Netvirksomhederne havde valgt at få op-

gaverne løst eksternt, ville dette have medført væsentlige større 

omkostninger. For at sikre en effektiv drift af nettene og dermed 

lavest mulige tariffer for forbrugerne, har Netvirksomhederne så-

ledes valgt at løse en række opgaver internt, hvilket må antages 

at være uden betydning for om størrelsen af omkostninger i øvrigt 

kan betragtes som væsentlige.  

 

Det bemærkes i den forbindelse, at Sekretariatet ikke har hjem-

mel til at undtage interne omkostninger fra vurderingen af, hvor-

vidt Netvirksomhedernes samlede omkostninger kan betragtes 

som væsentlige. 

 

Dansk Energi mener 

ikke interne omkost-

ninger kan undtages-

fra væsentligheds-

vurderingen 

Netvirksomhedernes 

generelle forpligtel-

ser er dermed ikke 

ændret med data-

hubben 
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Det fremgår ikke nærmere af Udkastet, hvilke hensyn Sekretaria-

tet i øvrigt har lagt vægt på ved deres vurdering, eller hvordan 

disse er afvejet. Dansk Energi er ikke enig i vurderingen, idet 

begge Netvirksomheders forøgelse af omkostninger i forbindelse 

med etableringen af datahubben er større end det mindste beløb 

af henholdsvis 3 pct. eller 250.000 kr., regnet i forhold til omkost-

ningen i 2004 tillagt end pristalsregulering, jf. § 12, stk. 4 i be-

kendtgørelse nr. 335/2011 om indtægtsrammer for netvirksomhe-

der og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om 

elforsyning. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 

 
Henrik Hornum 

Sekretariatets væ-

sentlighedskriterier 

står endvidere ikke 

klart 
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Side 1 

Vedr. anmodning om udtalelse i henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 7. 
Sekretariatet for Energitilsynet har i brev af 9. juli 2012 anmodet om en udtalelse om, hvor-
vidt datahubopgaven går ud over netvirksomhedernes generelle forpligtelser i henhold til el-
forsyningslovens § 20, stk. 1. 
 
I medfør af § 28, stk. 2, nr. 7, er Energinet.dk pålagt at etablere og drive en datahub til håndte-
ring af måledata m.v.. Bestemmelsen kom ind i lov om elforsyning med lov nr. 622 af 11. juni 
2010. Formålet med datahubben er at etablere et centralt markedsregister, hvor markedsaktø-
rerne kan indhente alle relevante måledata til afregningsformål, og hvor man samtidig kan 
håndtere leverandørskift. Datahubben vil således sikre aktørerne i markedet et effektivt in-
strument til håndtering af data, som er relevante for både netvirksomheder og elhandelsvirk-
somheder. Samtidig vil datahubben på en enkel og ubureaukratisk sikre de vandtætte skotter 
mellem net- og handelsvirksomhed, som er krævet i eldirektivet.  
 
Udviklings- og driftsomkostningerne bæres af Energinet.dk og opkræves fra forbrugerne via 
tariffen. For netvirksomhederne vil der uden tvivl være visse omkostninger forbundet med at 
tilpasse egne it-systemer til denne centrale løsning. Men så snart datahubben kommer i drift 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. Det skal ind-
dateres data til datahubben. Men hele databehandlingen og formidlingen af data til andre aktø-
rer i markedet vil Energinet.dk varetage efter idriftsættelsen af datahubben. Hermed overtager 
Energinet.dk en ikke uvæsentlig opgave fra netvirksomhederne. 
 
I henhold til § 20, stk. 1, skal netvirksomhederne generelt sikre en tilstrækkelig og effektiv 
transport af elektricitet med tilhørende ydelser, og herunder måle levering og aftag af el i net-
tet. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelse, der daterer sig til 1999, at målingerne 
skal opfylde de krav, som Energinet.dk måtte sætte til måling og indsamling af data, jf. § 28. 
 
Det fremgår endvidere af § 70, stk. 7, at Energitilsynet bl.a. kan forhøje en virksomheds ind-
tægtsramme med et beløb, der kompenserer for væsentlige meromkostninger som følge af på-
læg fra myndigheder, der ligger ud over forpligtelsen til at drive nettene, jf. § 20, stk. 1. Det 
fremgår af det lovforberedende arbejde, at der med bestemmelsen er tænkt på situationer, hvor 
myndigheder giver pålæg om valg af udstyr, der er væsentligt dyrere end det, der er gængs på 
det pågældende tidspunkt.  

11



 Side 2 

 
Eftersom Energinet.dk bærer alle omkostninger til udvikling og drift af dahubben, og netvirk-
somhederne alene skal tilpasse deres systemer til at kunne udnytte denne nyskabelse samt ud-
danne 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.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Kristine Bak 
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Energi Fyn Net A/S

Datahubomkostninger i perioden 01.01.11 til 30.04.13

Omkostningstype
Hardware

Software

Konsulenttimer til 

softwareudvikling

Konsulentimer til test før 

idriftsættelse Aktørtest datahub

Konsulentimer til 

datamigrering

Konsulentbistand ved 

kundemigrering m.m

Interne timer til 

Projektstyring

Interne timer til projektledelse, 

datamigrering og test

Uddannelse

Undervisning af medarbejdere i nye 

processer

Totale omkostninger 2.219.647                                  

67.388                                       

220.646                                     

1.922.959                                  

8.654                                         

Skema til indberetning af meromkostninger vedrørende datahub

Beskrivelse af 

omkostningstypen Omkostninger i DKK
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1 ASA/ASA/1023029/18746016-2 9. MAJ 2013

FORHØJELSE AF INDTÆGTSRAMMER SOM FØLGE AF OMKOSTNIN-

GER TIL ETABLERING AF DATAHUB 
 

 

 

 
 

 

 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

1.1 Energistyrelsen ("ENS") har den 21. september 2012 efter anmodning fra Energitilsynet 

("ETS") i henhold til elforsyningslovens ("EFL") § 70, stk. 7 afgivet en udtalelse om 

hvorvidt datahubopgaven går ud over netvirksomhedernes generelle forpligtelser i hen-

hold til EFL § 20, stk. 1. 

ENS konkluderer, at: 

 

"Eftersom Energinet.dk bærer alle omkostninger til udvikling og drift af dahubben, og 

netvirksomhederne alene skal tilpasse deres systemer til at kunne udnytte denne ny-

skabelse samt uddanne deres medarbejdere i denne forbindelse, er det Energistyrel-

sens 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." 

 

1.2 Dansk Energi ("DE") har anmodet mig om at vurdere denne konklusion. 

Spørgsmålet har mig bekendt ikke tidligere været afprøvet, men der er efter min opfat-

telse stærke holdepunkter for, at datahubopgaven går udover den generelle forpligtelse 

for netvirksomhederne efter EFL § 20, stk. 1. Jeg er derfor ikke enig i ENS' konklusion. 

 

Dette uddybes nærmere nedenfor. 

 

2. OMFATTES DATAHUBOPGAVEN AF NETVIRKSOMHEDERNES GENERELLE FOR-

PLIGTELSER EFTER EFL § 20 

2.1 I EFL § 70, stk. 7, er det bestemt: 
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"Ved pålæg fra myndigheder eller Energinet.dk, der indebærer en væsentlig frem-

skyndelse af vedligeholdelsesarbejder, udskiftninger eller tekniske tilpasninger af ek-

sisterende anlæg, kan Energitilsynet forhøje virksomhedens indtægtsramme 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 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 Energisty-

relsen om, hvorvidt der er tale om forpligtelser, der går ud over den generelle forplig-

telse i henhold til § 20, stk. 1." 

 

Det er min forståelse, at datahubopgaven ikke anses for at udgøre en væsentlig frem-

skyndelse af vedligeholdelsesarbejder, udskiftninger eller tekniske tilpasninger af eksi-

sterende anlæg. Ændringerne i IT systemer mv. går således ud over hvad der er på-

krævet for en fortsat drift af netvirksomhederne, hvis ikke datahubopgaven var blevet 

pålagt netvirksomhederne. ENS' udtalelse er i overensstemmelse hermed også baseret 

på, at datahubopgaven må vurderes i forhold til EFL § 70, stk. 7, 2. pkt.. Spørgsmålet 

bliver herefter, om datahubopgaven ligger ud over forpligtelsen til at drive nettene, jf. 

EFL § 20, stk 1, jf. EFL § 70, stk. 7, 2. pkt.. 

 

2.2 Forarbejderne til § 70, stk. 7, giver en vis vejledning. Det hedder heri blandt andet, at 

 

"Det kan imidlertid ikke udelukkes, at myndighederne i fremtiden pålægger virksom-

hederne væsentligt øgede omkostninger til udformning af anlægget, der går ud over 

den generelle forpligtelse i henhold til § 20, stk. 1…… 

 

Det er en forudsætning for forhøjelsen af indtægtsrammen, at der er tale om forplig-

telser, der går ud over den generelle forpligtelse i henhold til § 20, stk. 1." (mine un-

derstregninger) 

 

2.3 EFL § 20, herunder dennes stk. 1, fastlægger en række fælles forpligtelser for både 

transmissions- og netvirksomheder. Det følger af forarbejderne til bestemmelsen, at de 

særlige forpligtelser for henholdsvis transmissions- og netvirksomheder er fastsat i EFL 

§§ 21 og 22. 

Datahubopgaven påhviler netvirksomheder efter EFL § 22, stk. 3, der netop blev æn-

dret ved lov 622/2010 hvorved datahubben indførtes. Opgaven er altså en del af net-

virksomhedernes særlige forpligtelser efter EFL § 22. Forarbejderne til EFL § 70, stk. 7, 

taler udtrykkeligt om netvirksomhedernes generelle forpligtelser efter EFL § 20, stk. 1, 

og ikke om de særlige forpligtelser efter EFL § 22. EGL § 70, stk. 7 indeholder endvide-

re ikke en henvisning til EFL § 22, men alene til EFL § 20, stk. 1. 
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Dette taler således klart for, at løsning af datahubopgaven ikke er en del af netvirk-

somhedernes generelle forpligtelse. 

 

2.4 Ifølge EFL 20, stk. 1, nr. 4 skal netvirksomhederne som en del af deres generelle for-

pligtelser måle levering og aftag af elektricitet i nettet. Målingerne skal opfylde de krav, 

den systemansvarlige virksomhed 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.  

En fortolkning af ordlyden af EFL § 20, stk. 1 og dennes forarbejder, sammenholdt med 

EFL §§ 22 og 28 taler således også imod, at datahubopgaven anses for omfattet af net-

virksomhedernes generelle forpligtelser efter EFL § 20, stk. 1. 

 

2.5 ENS' vurdering er begrundet i, at Energinet.dk afholder "alle omkostninger til udvikling 

og drift af datahubben, at netvirksomhederne alene skal tilpasse deres systemer til at 

kunne udnytte denne nyskabelse samt uddanne deres medarbejdere i denne forbindel-

se". På den baggrund er det ENS's opfattelse, "at de nævnte omkostninger til medar-

bejderudvikling og tilpasning af egne it-systemer ligger inden for de forpligtelser, der 

følger af § 20, stk. 1, i lov om elforsyning". 

2.6 Spørgsmålet om hvilke omkostninger, der afholdes af Energinet.dk og hvilke der skal 

afholdes af netvirksomhederne, er efter min opfattelse ikke afgørende for om selve op-

gaven ligger indenfor eller uden for EFL § 20. Den "tilpasning", der omtales, kan endvi-

dere - som jeg har forstået det - dække over ganske betydelige arbejder. Spørgsmålet 

om omkostningerne og disses størrelse har derimod betydning når det vurderes, om de 

kan give anledning til forhøjelse af indtægtsrammerne, jf. nedenfor pkt. 2.8. 

 

2.7 Samlet er det derfor min vurdering, at der er stærke holdepunkter for, at datahubopga-

ven går udover den generelle forpligtelse for netvirksomhederne efter EFL § 20, stk. 1. 

Jeg er derfor ikke enig i ENS' konklusion. 

2.8 Det bemærkes, at såfremt min konklusion lægges til grund, er dette ikke ensbetydende 

med, at netvirksomhedernes omkostninger til løsning af datahubopgaven nødvendigvis 

fører til forhøjelse af indtægtsrammerne. Dette kræver en konkret godkendelse fra 

Energitilsynet, idet EFL § 70, stk. 7 efter sin ordlyd indebærer, at Energitilsynet kan 

forhøje indtægtsrammen.  

En forhøjelse forudsætter, at der er tale om væsentlige meromkostninger. EFL § 70, 

stk. 7, fastlægger ikke hvad der skal anses for væsentlige meromkostninger. I mangel 

af holdepunkter for det modsatte må det antages, at der vil være tale om væsentlige 

meromkostninger, hvis der er tale om en forøgelse af omkostninger, for hvert omkost-

ningselement for sig, på det mindste beløb af henholdsvis 3 % eller 250.000 kr. regnet 
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i forhold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregulering jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 12, stk. 4. 

 

Det bemærkes, at der ved beregning af en forhøjelse af indtægtsrammen skal tages 

hensyn til eventuelt sparede omkostninger eller andre økonomiske fordele ved de æn-

dringer i IT systemer mv., der er investeret i. 

 

 

 

 

København, den [] 2013 

Kromann Reumert 

 

Anders Stubbe Arndal 
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Notat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ændringer for arbejdsgange og IT som følge af datah ubben 

Dette notat er udarbejdet i forbindelse med Energi Fyns og Galten 
Elværks ansøgning til Energitilsynet om forhøjelse af indtægtsram-
men svarende til meromkostninger vedrørende datahub-projektet. 
 
Energitilsynet kan forhøje netselskabers indtægtsrammer med et 
beløb, der kompenserer for væsentlige meromkostninger som følge 
af pålæg fra myndigheder om etablering af en datahub, som ligger 
ud over forpligtelsen til at drive nettene.  
 

Ved beregning af en forhøjelse af indtægtsrammen skal Energitilsy-
net tage hensyn til eventuelt sparede omkostninger eller andre øko-
nomiske fordele i netselskaber ved de ændringer i IT systemer mv., 
der er investeret i, som følge af pålæg om etablering af en datahub.  
 
Nedenstående er en generisk beskrivelse af netselskabers arbejde 
med at tilpasse egne arbejdsgange og processer til datahubben. 
Beskrivelsen er baseret på baggrund af de faktiske erfaringer hos 
Energi Fyn og Galten Elværk. 
 
Beskrivelsen af de faktiske forhold viser, at netselskaber samlet set 
ikke har sparede omkostninger eller økonomiske fordele i forbindel-
se med indførelse af en datahub. Enkelte opgaver er faldet bort som 
følge af datahubben, men samlet set har de nye arbejdsgange og 
procedure i netselskaber medført øgede omkostninger, 
 
Det skal tilføjes, at de aktuelle arbejdsgange og procedurer er præ-
get af problemer, der skyldes, at datahub’en endnu ikke er fuldt 
funktionsdygtig (besværligt at udtrække til konsistenstjek, svært at 
opslå data, får ikke rykkere for relevant data).  
 
I dette notat fokuseres især på ændringerne, som de vil tage sig ud 
på længere sigt, dvs. når disse forhold er løst og dermed ikke bela-
ster arbejdsgangene. 
  
 

Dok. ansvarlig: HHO  
Sekretær:   
Sagsnr.:  s2013-155  
Doknr: d2013-13890-4.0  
11-11-2013  
  
  

Der er stadig tilpas-
ningsbehov . . .  

 

... men fokus er på 
det længere sigt 

Notatet er lavet i for-
bindelse med ansøg-
ning til Energitilsynet  

Notatet beskriver 
konkrete ændringer 
arbejdsgange og IT 
som følge af data-
hubben 

Datahubben har ikke 
medført samlede 
sparede omkostnin-
ger hos netselsklaber  
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Ændringer overordnet set: 
En række forhold gør at arbejdsgange er blevet tungere som følge 
af datahubben. Det skyldes følgende forhold:  
 
Redundante data skal kontrolleres 
I de interne IT systemer er det stadig nødvendigt at man indtaster 
de samme oplysninger som ”før” Datahub’en. Derudover skal nets-
elskaber nu udføre en kontrol af, at de data som overføres til data-
hubben ”lander rigtigt”. Endvidere skal nogle data både indtastes i 
datahubben og i andet system hos Energinet.dk. 
 
Opgaver er splittet op i flere arbejdsgange hos flere parter 
For flere opgaver gælder det at de tidligere kunne udføres i en ar-
bejdsgang. Nu er der mange tilfælde hvor den samme opgave må 
udføres i to eller flere arbejdsgange fordi flere parter involveres. Det 
gør sagsbehandlingen mere tidskrævende at man skal have fat i 
den flere gange. Se fx nedenstående om håndtering af flytninger. 
 
Man kan ikke vente med udførelse til man har et passende antal 
opgaver 
Der er sat nogle nye tidsfrister. Det gælder f.eks. sagsbehandling af 
en installationstilmelding, hvor tidsfristen nu er maksimalt 24 timer. 
Tidligere kunne man samle ”en bunke” installationstilmeldinger 
sammen fra 3-5 dage og behandle dem på en gang. Det kan vi ikke 
mere med den nye tidsfrist. Tidsfristen betyder at Installationstilmel-
dingerne skal behandles dagligt. Det er dels en mindre effektiv pro-
cedure at sagerne ikke kan samles sammen og udføres på en gang. 
Dels lægger det pres på personaleressourcerne. Når opgaven skal 
udføres dagligt skal personale dække hinanden ved møder, ferie, 
sygdom eller anden vakance.  
 
Datahubbens indførelse har dog også betydet at visse opgaver er 
mindsket eller bortfaldet. Der er i dag således færre henvendelser 
fra elhandlere om forbrug på målepunkter. Elhandlere finder i dag 
selv disse data i datahubben. 
 
Netselskaber skal ikke længere foretage saldoafregning og udsende 
andelstal. Dette udføres i dag af datahubben. 
 
Ændringerne mere konkret: 
 
Flytninger: 
Ca. 12 pct. af kunderne flytter hvert år. Flytninger er blevet mere 
tidskrævende for netselskaber end før, selvom flytninger meldes ind 
til datahubben fra elleverandører. Før havde netselskaberne et godt 
samarbejde med boligforeninger og ejere af lejeboliger, hvor disse 
stod for at indberette flytning til netselskabet med alle informationer 
om aflæsning, ny forbruger, fraflytters ny adresse m.v. Nu er dette 
samarbejder med netselskaber stoppet. Lejerne må selv melde til- 
og fraflytning til sin elleverandør, som varierer fra lejer til lejer. 

Redundans . . . 

Håndtering af flyt-
ninger er spredt på 
flere hænder . . . 

. . . opsplitning  . . .  

. . . og tidsfrister gi-
ver mere tidsforbrug 
i netselskaber 

Nogle opgaver fylder 
mindre 
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Netselskabet modtager fx først besked om en fraflytning fra data-
hubben. Herpå skal netselskabet få foretaget en aflæsning. Er der 
ikke kommet meddelelse om en tilflytning, skal netselskabet under-
søge, om der er en mulig tilflytter og hvis dette er tilfældet, skal den 
forsyningspligtige leverandør orienteres, så denne kan meddele da-
tahubben om tilflytning. Disse processer er for netselskabet ikke au-
tomatiske. 
 
Hvis der er kommet en tilflytningsmeddelelse skal denne være på 
samme dato som fraflytningen, ellers vil netselskabet alligevel skulle 
gennemløbe ovnstående proces.  
 
Flytninger kan ikke gøres færdige i en proces, da opgaven som be-
skrevet er spredt ud på flere hænder. Før hen kunne en flytning gø-
res færdig i en proces. 
 
Herudover bruges meget tid på kontrol af fejl. Flytninger, som ikke 
lykkedes at afslutte på grund af fejl i indtastninger eller fejl i enten 
vores IT-system eller datahubben. I modsætning til tidligere er det 
nu hos flere parters it-systemer hvori der kan opstå fejl. 
 
Leverandørskifte: 

Leverandørskifte kan nu gøres på alle datoer (10 arbejdsdage frem i 
tiden) mod før altid pr. den 1. i en måned. Dette betyder, at nets-
elskaber nu hyppigere skal sende breve, aflæsningskort m.v. til 
kunden, og foretage opfølgning på aflæsninger m.v. Disse opgaver 
kan således ikke længere samles i passende portioner med henblik 
på tidsmæssig optimering. 

Fejlagtige leverandørskifte giver også netselskaber arbejde, og dis-
se kan være ret tidskrævende. Kunden har måske fået en regning 
eller et brev fra den nye elhandler eller aflæsningskort fra netsel-
skabet, men mener ikke at have indgået aftale om at skifte. Netsel-
skabet kan ikke se hvem, der er den nye leverandør men må hjælpe 
kunden ved at rette henvendelse til den nye elleverandør via data-
hubben.  
 
Fejlagtige rykkere fra datahubben: 
Netselskaber modtager mange rykkere fra datahubben, som der 
skal bruges meget tid på at kontrollere. Det kan være rykning for 
manglende aflæsninger. Mange af disse fremsendes ved en fejl og 
er fejlmeldt til datahubben, hvor der afventes svar. 
 
Kontrol og rettelse af data i datahubben: 
Netselskabets it-system og datahubben skal være helt synkrone. 
Der kan desværre ske forskellige transaktioner, hvor synkroniserin-
gen ikke opretholdes. Fra datahubbens start var systemerne endvi-
dere heller ikke synkrone.  
 
Det er tidskrævende og besværligt at rette data i datahubben. Man 
kan ikke udføre rettelser ved automatisk at overføre alle data, men 
skal i stedet for manuelt ind på hver kunde/målepunkt og rette. 
 

. . . og ka n ikke fæ r-
diggøres i én proces  

Håndtering af  aflæs-
ninger pga. leveran-
dørskifte kan ikke 
samles i passende 
portioner 
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Oprettelse, genaktivering og nedlæggelse af installationer (måle-
punkter)  
For opgaver med oprettelse, genaktivering og nedlæggelse af instal-
lationer er der som nævnt ovenfor under de overordnede forhold 
indført en 24 timers tidsfrist som gør, at disse opgaver ikke kan 
samles i passende tidsoptimerende portioner, men må udføres dag-
ligt. 
 
Herudover betyder datahubben at opgaverne splittes op. Tidligere 
modtog man oplysningerne om nedlæggelsen fra elinstallatør eller 
kunden og kunne umiddelbart herefter færdigbehandle sagen. Pa-
rallelt hermed fik elhandleren besked uden at dette stoppede ar-
bejdsgangen hos netselskaber. Nu sendes efter modtagelse af op-
lysning fra elinstallatør en meddelelse til datahubben. Når datahub-
ben (efter 1-4 dage) bekræfter at målepunktet nu har fået status ”in-
aktiv” kan sagen vi færdigbehandles. 
 
Oprettelse af egenproducenter (solcelleanlæg og andre producen-
ter) 
Oprettelse af egenproducenter er gennem længere tid sket via 
Energinet.dks dertil indrettede selvbetjeningsportal. Med datahub-
bens indførelse skal nu den samme information indtastes i datahub-
ben, hvilket er dobbelt manuelt arbejde. 
 
 
  

Opgaver med instal-
lationer kan ikke 
samles i passende 
portioner . . . 

. . .og heller ikke fær-
diggøres i én proces  

Egenproducenter 
skal dobbelt-
oprettes! 
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Maria B. Jeppesen (SET)

Fra: Maria B. Jeppesen (SET)

Sendt: 24. september 2014 14:18

Til: Maria B. Jeppesen (SET)

Emne: Kan netvirksomheders udgifter til datahub begrunde IR-forhøjelse

AppServerName: 360-KFST-PROD

 

Fra: Kristine Bak  

Sendt: 21. juni 2014 17:13 
Til: Linda Aaberg (SET) 

Cc: Ane-Katrine Zink Sørensen; Marie Hindhede 
Emne: Kan netvirksomheders udgifter til datahub begrunde IR-forhøjelse 

 

Kære Linda 

Her midt i oprydningen inden jeg i morgen rejser til Göteborg en uge, skal du endelig få et svar. 

 

Jeg er af de overbevisning, at tilpasning af it-systemer og migrering af data med videre er en naturlig del af 

netvirksomhedernes opgaver, som følger af, at netvirksomhederne via datahubben får en mere effektiv datahåndtering i 

fremtiden. Derfor kan jeg ikke se nogen fornuftig grund til, at IR skal forhøjes, selv om reglerne for anvendelse af 

datahubben fremgår af forskrifter udstedt af Energinet.dk, der i denne forbindelse optræder som ”myndighed”. Der er 

grundlæggende tale om et effektiviseringsprojekt, som har nogle initialomkostninger. 

 

Derimod fremgår det af bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere, at meromkostninger som følge af pålægget om, at 

timedata skal indberettes til datahubben, når fleksafregningen er på plads, vil kunne begrunde en forhøjelse af 

indtægtsrammerne. Omkostningerne er skønsmæssigt vurderet til 10 kr. pr. målepunkt pr. år, men vil kunne fastsættes 

klarere, når forskrifterne herom er på plads. 

 

Venlig hilsen 

Kristine 

 

Kristine Bak 
Chefkonsulent  

Forsyning 
Direkte tlf.:  3392 7564 
E-post: bak@ens.dk 
----------------------------------------------------------------------------- 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet  
Energistyrelsen 
Amaliegade 44, 1256 København K  
Tlf: 33926700, e-post: ens@ens.dk, hjemmeside: www.ens.dk 
----------------------------------------------------------------------------- 
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3. juli 2014 
HLJ/SHR 

 

  
Til Energitilsynet  

 

 

Bemærkninger til Dansk Energi’s notat om ændringer 

af arbejdsgange og IT som følge af DataHub 
 

På foranledning af Energitilsynets henvendelse ved mail af den 2. juni 2014 skal 
Energinet.dk efter aftale hermed komme med bemærkninger til Dansk Energis 
notat af den 11.11.2013.  

 
Energinet.dk er ikke i stand til at vurdere de konkrete økonomiske estimater og 
det ændrede ressourcebehov i netselskaberne. Energinet.dk har derfor alene 
kommenteret på de bemærkninger, Dansk Energi har fremsat til de ændrede 
processer som følge af indførelse af DataHub. 
 

Udsagn fra DE Bemærkninger fra Energinet.dk 

GENEREL BEMÆRKNING 

Beskrivelsen af de faktiske forhold viser, at nets-
elskaber samlet set ikke har sparede omkostnin-

ger eller økonomiske fordele i forbindelse med 
indførelse af en datahub. Enkelte opgaver er fal-
det bort som følge af datahubben, men samlet set 

har de nye arbejdsgange og procedure i netselsk-
aber medført øgede omkostninger. 

 
Opgaven med implementering af DataHub har væ-
ret en stor opgave for både netvirksomheder og 

elleverandører. Al kommunikation i elmarkedet er 
ændret helt grundlæggende, og det har afsted-
kommet behov for ensretning af en række mar-

kedsprocesser, der ikke før har været ensrettet i 
samme omfang.  Dette har krævet en tilvænnings-

periode for aktørerne i markedet.  
 
De forventede endelige fordele af den forenklede 

kommunikation vil første komme aktørerne til gode 
efter en indkøringsperiode.  
 

For både aktørerne og Energinet.dk har der været – 
og er stadig - en driftsstabiliseringsperiode, hvor 

funktionalitet og processer i DataHub har skullet 
falde helt på plads. Og selv om driften både i sel-
skaberne og i DataHub stadig er under udvikling, er 

der allerede nye opgaver i løsningsproces i forbin-
delse med implementering af engrosmodellen, det 
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efter implementering vil betyde, at en række af 

netvirksomhedernes opgaver i relation til slutkun-
derne forsvinder. 

FLYTNINGER 

Ca. 12 pct. af kunderne flytter hvert år. Flytnin-
ger er blevet mere tidskrævende for netselskaber 

end før, selvom flytninger meldes ind til datahub-
ben fra elleverandører. Før havde netselskaberne 
et godt samarbejde med boligforeninger og ejere 

af lejeboliger, hvor disse stod for at indberette 
flytning til netselskabet med alle informationer 

om aflæsning, ny forbruger, fraflytters ny adresse 
m.v. Nu er dette samarbejder med netselskaber 
stoppet. Lejerne må selv melde til- og fraflytning 

til sin elleverandør, som varierer fra lejer til lejer. 

 

Netselskabet modtager fx først besked om en fra-

flytning fra datahubben. Herpå skal netselskabet få 

foretaget en aflæsning. Er der ikke kommet med-

delelse om en tilflytning, skal netselskabet under-

søge, om der er en mulig tilflytter og hvis dette er 

tilfældet, skal den forsyningspligtige leverandør 

orienteres, så denne kan meddele datahubben om 

tilflytning. Disse processer er for netselskabet ikke 

automatiske. 

 
Hvis der er kommet en tilflytningsmeddelelse skal 
denne være på samme dato som fraflytningen, 

ellers vil netselskabet alligevel skulle gennemløbe 
ovnstående proces. 
 

Flytninger kan ikke gøres færdige i en proces, da 
opgaven som beskrevet er spredt ud på flere 

hænder. Før hen kunne en flytning gøres færdig i 
en proces. 

 

Herudover bruges meget tid på kontrol af fejl. 

Flytninger, som ikke lykkedes at afslutte på grund 

af fejl i indtastninger eller fejl i enten vores IT-

system eller datahubben. I modsætning til tidligere 

er det nu hos flere parters it-systemer hvori der 

kan opstå fejl. 

 
Efter ændringen i Bekendtgørelse om forbrugerbe-
skyttelse i medfør af lov om elforsyning, samtidig 

med idriftsættelse af DataHub, skal alle flytninger 
(både til- og fraflytning) meldes til kundens elleve-
randør. Det betyder ændringer i netvirksomhedens 

sagsbehandling. Netvirksomheden skal ved ”sags-
behandling” ikke mere selv registrere en flytning. 

Henvender kunden sig til netvirksomheden, skal 
denne henvise kunden til at kontakte sin elleveran-
dør. Efter elleverandørens indberetning til DataHub 

får netvirksomheden besked fra DataHub. 
 
Aflæsning kan ske ved notering af en fjernaflæs-

ning, efter fremsendelse af aflæsningskort til kun-
den eller ved selv at foretage aflæsning af målerene 

ved fremmøde på adressen. Tidligere skulle net-
virksomheden også ”rekvirere” en aflæsning i for-
bindelse med flytninger, hvis kunden ikke havde en 

aflæsning klar ved henvendelse til kundeservice, 
der typisk ekspederede henvendelser til både kon-

cernens net- og forsyningsselskab. I dag er det 
muligt for elleverandøren at sende besked til net-
virksomheden om den aflæsning som kunden afle-

verer i forbindelse med meddelelse om til-
/fraflytning.  
 

Samarbejde med boligforeninger mv. er blevet me-
re kompliceret efter at flytninger skal meddeles til 

elleverandøren. Før kunne boligforeningen melde 
alle flytninger direkte til netvirksomheden. Netvirk-
somheden ”anviste” tilflytning af en ny lejer til den 

koncernforbundne forsyningspligtvirksomhed. Den-
ne proces var ikke i overensstemmelse med kun-
dernes ret til selv at vælge elleverandør, og hindre-

de at kundens elleverandør blev ”overført” til ny 
adresse.  

 
Boligforeningerne kan stadig udøve opgaven med at 
vejlede lejerne, og kan også give informationerne 

til lejerens elleverandør, når der er truffet aftale 
herom (fuldmagt). 
 

Netvirksomheden skal i dag undersøge om der er 
en mulig tilflytter, når virksomheden får besked fra 

DataHub om, at et målepunkt er fraflyttet, og ikke i 
sammenhæng med besked om fraflytning får be-
sked om en tilflytning på målepunktet. Denne op-
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gave havde netvirksomheden også tidligere. I dag 

skal netvirksomheden aktivt sende besked til forsy-
ningspligtleverandøren (ex ved mail). Før DataHub 
og udbud af forsyningspligt behandlede kundeser-

vicemedarbejderen sagen i koncernens kundeafreg-
ningssystem, og løste opgaven med at finde en ny 

kunde til målepunktet fælles for netvirksomheden 
og forsyningspligtleverandøren.  
 

Det er korrekt, at de skal kontrolleres for fejl, hvil-
ket også har vært tilfældet tidligere. Hvis netvirk-
somheden har afregningssystem fælles med elleve-

randøren (fri aftale eller forsyningspligt), ser vi én 
kontrol, både før og med DataHub. Hvis elleveran-

dør (fri aftale eller forsyningspligt) og netvirksom-
hed ikke har fælles afregningssystem, og kommu-
nikation ikke foregik gennem DataHub skulle begge 

parter indtaste i eget afregningssystem med risiko 
for fejl begge steder. Med DataHub videresendes 
information fra elleverandøren til netvirksomheder-

ne direkte til virksomhedens afregningssystem, 
hvorved fejl umiddelbart mindskes, da der ikke skal 

tastes igen.  

LEVERANDØRSKIFTE 

Leverandørskifte kan nu gøres på alle datoer (10 
arbejdsdage frem i tiden) mod før altid pr. den 1. 
i en måned. Dette betyder, at netselskaber nu 

hyppigere skal sende breve, aflæsningskort m.v. 
til kunden, og foretage opfølgning på aflæsninger 
m.v. Disse opgaver kan således ikke længere 

samles i passende portioner med henblik på tids-
mæssig optimering. 

Fejlagtige leverandørskifte giver også netselskaber 

arbejde, og disse kan være ret tidskrævende. Kun-

den har måske fået en regning eller et brev fra den 

nye elhandler eller aflæsningskort fra netselsk-

abet, men mener ikke at have indgået aftale om at 

skifte. Netselskabet kan ikke se hvem, der er den 

nye leverandør men må hjælpe kunden ved at 

rette henvendelse til den nye elleverandør via 

datahubben.  

 

Umiddelbart ingen kommentarer til bemærkningen 

om at samle aflæsningskort mv. Ændring af fristen 

til 10 dage er en ændring af forbrugerbeskyttelses-

bekendtgørelsen implementeret samtidig med 

idriftsættelse af DataHub og til dels direktivstof, der 

kræver skift inden for 3 uger, hvilket også var kra-

vet i den tidligere forbrugerbeskyttelsesbekendtgø-

relse. Tidligere var det dog en fast regel i branchen, 

at leverandørskift blev iværksat til den 1. 

 
Ekspedition af fejlagtige leverandørskift er efter 

Energinet.dk’s opfattelse ikke ændret som følge af 
DataHub. Tidligere blev der også gennemført leve-
randørskift, der efterfølgende viste sig at være for-

kerte. Forskellen er alene, at netvirksomheden ikke 
mere ved, hvem kundens elleverandør er.  

 
Som før kan kunden kontakte netvirksomheden, 
hvis kunden får selvaflæsningskort, og ikke ved 

hvorfor. Netvirksomheden kunne før fortælle kun-
den, hvilken elleverandør, kunden skulle kontakte. 
Nu skal netvirksomheden henvise kunden til at kon-

takte Energinet.dk via vores hjemmeside, eller net-
virksomheden kan oprette en webform gennem 

DataHub og få elleverandøren til at kontakte kun-
den direkte.  
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FEJLAGTIGE RYKKERE FRA DATAHUB 

Netselskaber modtager mange rykkere fra data-
hubben, som der skal bruges meget tid på at 
kontrollere. Det kan være rykning for manglende 

aflæsninger. Mange af disse fremsendes ved en 
fejl og er fejlmeldt til datahubben, hvor der af-

ventes svar. 

 

Procedure med fremsendelse af rykkere vedr. ind-
beretning af måledata i DataHub har været proble-
matisk. I perioder er der slet ikke sendt rykkere til 

netvirksomhederne, i andre perioder er der sendt 
rykkere for måledata, som slet ikke mangler, og 

andre gange er der sendt rykkerlister indeholdende 
målepunkter der rettelig skulle rykkes for og måle-
punkter der ikke skulle rykkes for. Det har været 

uoverskueligt, og Energinet.dk har siden efteråret 
2013 arbejdet på en løsning af problemet. Der ar-
bejdes pt. på at gøre rykkerlisterne korrekte, og en 

funktionalitet der vil gøre rykkerlisterne mere bru-
gervenlige 

KONTROL OG RETTELSE AF DATA I DATAHUB 

Netselskabets it-system og datahubben skal være 

helt synkrone. Der kan desværre ske forskellige 

transaktioner, hvor synkroniseringen ikke opret-

holdes. Fra datahubbens start var systemerne 

endvidere heller ikke synkrone.  

 

Det er tidskrævende og besværligt at rette data i 

datahubben. Man kan ikke udføre rettelser ved 

automatisk at overføre alle data, men skal i stedet 

for manuelt ind på hver kunde/målepunkt og ret-

te. 

 
I forbindelse med idriftsættelse af DataHub skulle 
data fra alle netvirksomheder migreres ind i Data-

Hub. Desværre viste det sig hurtigt, at data var 
behæftet med mange fejl. Det her efterfølgende 

været en meget stor opgave for alle markedets 
aktører at få rettet disse fejl.  
 

Fejl skal rettes manuelt, og det er en krævende 
proces, hvor der laves ekstra kontrol både i selska-

berne og i Energinet.dk for at sikre, at data bliver 
rettet korrekt. Vi har desværre konstateret, at flere 
netvirksomheder stadig har mange fejl, og at ret-

telserne ikke har den ønskede fremdrift. 
Markedsreglerne med mindre smidig mulighed for 
rettelse af fejl er udarbejdet ud fra den forudsæt-

ning, at der ikke var fejl i stamdata ved idriftsættel-
se af DataHub. 

OPRETTELSE, GENAKTIVERING OG 

NEDLÆGGELSE AF INSTALLATIONER 

(MÅLEPUNKTER) 

For opgaver med oprettelse, genaktivering og 
nedlæggelse af installationer er der som nævnt 

ovenfor under de overordnede forhold indført en 
24 timers tidsfrist som gør, at disse opgaver ikke 
kan samles i passende tidsoptimerende portioner, 

men må udføres dagligt. 
 

Herudover betyder datahubben at opgaverne 
splittes op. Tidligere modtog man oplysningerne 
om nedlæggelsen fra elinstallatør eller kunden og 

kunne umiddelbart herefter færdigbehandle sa-
gen. Parallelt hermed fik elhandleren besked uden 
at dette stoppede arbejdsgangen hos netselsk-

aber. Nu sendes efter modtagelse af oplysning fra 
elinstallatør en meddelelse til datahubben. Når 

datahubben (efter 1-4 dage) bekræfter at måle-

Oprettelse af målepunkter kan ske på 2 måder – 
oprettelse om tilsluttet og oprettelse som nyopret-
tet. 

Oprettelse som tilsluttet 
Denne proces bruges, når netvirksomheden ved 

oprettelse af målepunktet ved, hvilken dato der 
sker tilslutning til elnettet.  
Oprettelse som nyoprettet 

Denne proces bruges, når netvirksomheden ved 
oprettelse af målepunktet IKKE ved, hvilken dato 

der sker tilslutning til elnettet. 
 
Uanset om målepunktet skal oprettes som nyopret-

tet eller tilsluttet, skal netvirksomheden fremsende 
data til Datahub uden ugrundet ophold og senest 
den følgende arbejdsdag kl. 12.00, når netvirksom-

heden har anvist tilslutningspunkt til elinstallatøren. 
Net skal som tidligere fremsende materiale til kun-

den, fx velkomstbrev.  
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punktet nu har fået status ”inaktiv” kan sagen vi 

færdigbehandles. 

Ved oprettelse som tilsluttet, skal netvirksomheden 

ikke foretage sig mere i relation til DataHub. 
Ved oprettelse som nyoprettet får forsyningspligtle-
verandøren straks besked om, at der evt. kommer 

en levering til målepunktet. Netvirksomheden skal, 
når målepunktet teknisk er klar til at blive tilsluttet, 

indberette dette til DataHub, idet stamdata skal 
ændres fra nyoprettet til tilsluttet. (Skulle NV ikke 
også have fat i nyoprettede MP 2 gange før DH?) 

OPRETTELSE AF EGENPRODUCENTER 

(SOLCELLEANLÆG OG ANDRE 

PRODUCENTER) 

Oprettelse af egenproducenter er gennem længe-
re tid sket via Energinet.dks dertil indrettede 

selvbetjeningsportal. Med datahubbens indførelse 
skal nu den samme information indtastes i data-
hubben, hvilket er dobbelt manuelt arbejde. 

 
Det er korrekt, at produktionsmålepunkter – både 

målepunkter med nettoafregning og målepunkter 
for producenter direkte til elnettet – skal oprettes 
både i Stamdataregistret og i DataHub. 
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Omkostningstype
Hardware

Software

Konsulenttimer til 

softwareudvikling

Konsulentimer til test før 

idriftsættelse Aktørtest datahub

Konsulentimer til 

datamigrering

Konsulentbistand ved 

kundemigrering m.m

Interne timer til Projektstyring

Interne timer til projektledelse, 

databigrering og test

Uddannelse

Undervisning af medarbejdere i nye 

processer

Totale omkostninger 2.209.905                                  

67.388                                      

210.904                                     

1.922.959                                  

8.654                                        

Skema til indberetning af meromkostninger vedrørende datahub

Beskrivelse af 

omkostningstypen Omkostninger i DKK
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Maria B. Jeppesen (SET)

Fra: Maria B. Jeppesen (SET)

Sendt: 24. september 2014 14:15

Til: Maria B. Jeppesen (SET)

Emne: ENS' bemærkninger til ”Forhøjelse af indtægtsrammer som følge af omkostninger til 

etablering af datahub”, af Kromann Reumert

 

Fra: Ane-Katrine Zink Sørensen  

Sendt: 18. september 2014 12:02 
Til: Linda Aaberg (SET) 

Emne: ENS’ bemærkninger til ”Forhøjelse af indtægtsrammer som følge af omkostninger til etablering af datahub”, af 
Kromann Reumert 

 

Kære Linda 

 

Tak for din mail. Det er helt rigtigt, at det aldrig har været hensigten, at indtægtsrammerne skulle hæves som følge af 

datahubben. Det skal de fortsat ikke. Som Kristine allerede har skrevet, vil hovedopgaven med datahubben blive løst af 

Energinet.dk, mens netvirksomhederne blot skal inddatere oplysningerne i forbindelse med deres almindelige måleropgave. 

 

Efter gældende ret, som Anders Arndal forholder sig til i sit brev, ser EFL § 22, stk. 3, således ud:  

Stk. 3. Netvirksomheden skal forsyne brugere af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af elektricitet, 
der transporteres gennem virksomhedens net. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om 
måling af elektricitet og formidling af forbrugsdata i slutforbruget. 
 

Det er rigtigt, som Anders Arndal skriver, at hjemlen i § 22, stk. 3, 2. pkt. , hvorefter ministeren kan fastsætte regler om 

måling af elektricitet og formidling af forbrugsdata i slutforbruget, blev vedtaget ved lov nr. 622 fra 2010. Der er dog tale om 

en ”kan”-bestemmelse, som ikke er udnyttet til at pålægge netvirksomhederne at indberette data til datahubben.  

Netvirksomhederne pålægges at inddatere data til datahubben i Energinet.dks forskrift I. Det fremgår udtrykkeligt, at 

forskrift I, der forpligter netvirksomhederne til at levere stamdata til datahubben, at forskriften er udstedt med hjemmel i § 

28, stk. 2, nr. 7 og 11. § 28, stk. 2, nr. 11 svarer i sin ordlyd fuldstændig til § 28, stk. 3, nr. 10 som den så ud på det tidspunkt, 

hvor bemærkningerne til § 20, stk. 1 er skrevet.  

Det fremgår af § 20, stk. 1, nr. 4, at netvirksomhederne skal måle levering og aftag af elektricitet i nettet. Det følger af 

bemærkningerne til denne bestemmelse, at målingerne skal kunne opfylde de krav, som Energinet.dk måtte have fastsat 

efter bestemmelsen i § 28, stk. 3, nr. 10 (nu § 28, stk. 2, nr. 11) til måling og indsamling af data. Det følger heraf, at de krav 

til måling og indsamling af data, som Energinet.dk har fastsat i forskrift I med hjemmel i elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 

11, til måling og indsamling af data er omfattet af den generelle forpligtelse i § 20, stk. 1.  

 

Ved lov nr. 575 fra 2012 og af lovtekniske grunde igen i lov nr. 633 fra 2014 er det vedtaget, at § 22, stk. 3, skal ændres med 

ikrafttræden den 1. oktober 2015 som følge af engrosmodellen. Som du ganske rigtigt skriver, skal denne bestemmelse ikke 

ses som noget, der går videre end måleropgaven, men blot som en præcisering af måleropgaven i § 20, stk. 1, nr. 4. 

Formålet med ændringen er ikke at pålægge netvirksomhederne nye opgaver men blot at præcisere ansvarsfordelingen i 

forbindelse med, at elhandelsvirksomhederne overtager nogle af netvirksomhedernes gamle opgaver i forbindelse med 

engrosmodellen. 

 

Tak fordi du har gjort os opmærksom på spørgsmålet. Vi vil overveje, om det vil være mere oplagt at placere indholdet af 

2015-versionen af § 22, stk. 3  i § 20 ved næstkommende revision af engrosmodellen for at lette forståelsen af, at der blot 

er tale om en uddybning af de almindelige opgaver.  

 

Med venlig hilsen 

Ane 

Ane-Katrine Zink Sørensen 
Fuldmægtig, cand. jur. 
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Forsyning 
Direkte tlf.:  3392 6744 
E-post: akzs@ens.dk 
----------------------------------------------------------------------------- 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet  
Energistyrelsen 
Amaliegade 44, 1256 København K  
Tlf: 33926700, e-post: ens@ens.dk, hjemmeside: www.ens.dk 
----------------------------------------------------------------------------- 
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