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HBK/ADA 

 

 

Til 

Energitilsynet 

 

 

 

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 – EDI-

kommunikation med DataHub i elmarkedet 

 

Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. sep-

tember 2010 anmelde sine metoder for fastsættelse af priser og vilkår til Ener-

gitilsynet.  

 

Nedenstående gennemgang indeholder en metodeanmeldelse af Energinet.dk's 

markedsforskrift F1, der vedrører EDI-kommunikation med DataHub i elmarke-

det. Forskriften træder i kraft den 1. oktober 2015. 

 

Metodeanmeldelsen er bygget op således, at (a) indledningsvis er metodevalget 

gengivet direkte fra forskrift F1, (b) såfremt metoden har været genstand for et 

høringssvar, er der indsat en henvisning til høringsnotat af 25. februar 2014, og 

(c) afslutningsvis er baggrunden for metodevalget beskrevet.  

 

Det er Energinet.dk's vurdering, at de anmeldte metoder kan indstilles til god-

kendelse, idet de opfylder Elforsyningslovens krav, der fastslår, at vilkår skal 

være gennemsigtige, objektive, rimelige, ikke-diskriminerende og offentligt 

tilgængelige, som blandt andet anført i lovens § 6, stk. 4 og § 31, stk. 2.  

Forskrifterne er udarbejdet i overensstemmelse med lovens formålsbestemmel-

se i § 1, herunder hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og 

forbrugerbeskyttelse, jf. § 1, stk. 1, samt sikring af en effektiv anvendelse af 

økonomiske ressourcer og målet om at skabe konkurrence på markeder for 

produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2. Loven præciserer særligt i 

forhold til Energinet.dk, at virksomheden skal udføre sine opgaver i overens-

stemmelse med § 1, stk. 2, jf. § 31, stk. 1, som er en af hjemlerne til udstedel-

se af forskrifterne.  
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4. Principper for DataHub 

 

Kapitel 4.3.2 Kritisk forretningstid og support  

Åbningstid for support 

 

A. Metodevalg 

4.3.2 Kritisk forretningstid og support 

Den kritiske forretningstid defineres som tidsrummet på arbejdsdage fra: 

 

- kl. 08.00 til kl. 16.00 mandag til torsdag og 

- kl. 08.00 til kl. 15.30 fredag 

 

Energinet.dk's support i form af telefonbetjening, it-support, forretningssupport, fejlhåndtering 

mv., er kun bemandet inden for den kritiske forretningstid. 

B. Energinet.dk's kommentar i forbindelse med høringssvar 

Høringsnotat vedr. udkast til markedsforskrifter – engrosmodellen af 25. februar 2014: Energi-

net.dk har ikke modtaget høringssvar til ændringen i markedsforskriften. 

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Metoden er tidligere metodeanmeldt til Energitilsynet. Den eneste ændring, i forhold til de nuvæ-

rende regler, er, at åbningstiden fredag er ændret til kl. 15.30 i stedet for kl. 16.00, da det er 

vurderet, at det er tilstrækkeligt at yde support af DataHub til kl. 15.30 om fredagen. 

 

 

 

Kapitel 4.9 Udvekslingsformat  

Udfasning af EDIFACT som kommunikationsstandard 

 

A. Metodevalg 

4.9 Udvekslingsformat 

Det er DataHubs opgave at behandle indholdet i de EDI-meddelelser, der udveksles. Udvekslin-

gen af meddelelserne foregår i XML-format via webservices. Udvekslingsformatet anvendes på 

struktureret vis til at flytte data fra en aktør til DataHub og omvendt. 

 

B. Energinet.dk's kommentar i forbindelse med høringssvar 

Høringsnotat vedr. udkast til markedsforskrifter – engrosmodellen af 25. februar 2014: Energi-

net.dk har ikke modtaget høringssvar til ændringen i markedsforskriften.  

 

Dog modtog Energinet.dk en kommentar fra Anders Millgaard (Modstrøm) den 5. september 

2013, hvor dokumenterne vedr. udfasningen af Edifact blev offentliggjort – uddrag fra mailkorre-

spondance er indsat i bilag 1. 
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C. Baggrunden for metodevalg 

 

Nuværende regel: 

I den nuværende forskrift er der mulighed for at vælge mellem to formater: XML og EDIFACT. 

 

 

Ny pr.1.10.2015 

Med indførelsen af engrosmodellen udfases EDIFACT som udvekslingsstandard på det danske 

elmarked. 

 

Ved opstarten af DataHub-projektet i 2010 blev det besluttet at anvende både XML og EDIFACT 

som udvekslingsstandard på det danske elmarked. Det har efterfølgende vist sig, at give udfor-

dringer at håndtere begge standarder på en ensartet måde både i dokumentation, DataHub sy-

stemet og aktørernes systemer. 

 

Efter nærmere analyse af konsekvenserne for branchen traf Energinet.dk i sommeren 2013 be-

slutning om, at udfase EDIFACT som udvekslingsstandard på det danske elmarked i forbindelse 

idriftsættelse af engrosmodellen. Aktørerne blev informeret ved brev af 20. august 2013, lige-

som ændringen blev sendt i høring med forskrift F1 i november 2014. 

 

Baggrund for beslutningen 

Til baggrund for beslutningen lægges konsekvensvurderingen beskrevet i notatet ”Anvendelse af 

EDIFACT – Konsekvenser ved at fjerne muligheden for EDIFACT anvendelse pr. oktober 2014”, 

Dansk Energis medlemsundersøgelse vedr. de økonomiske konsekvenser ”Eventuel udfasning af 

EDIFACT”. Yderligere er emnet diskuteret i Ekspertpanelet, hvor der er enighed om at EDIFACT 

som kommunikationsstandard kan medføre problemer ved indførelsen af engrosmodellen. 

Med udgangspunkt i den beskrevne konsekvensvurdering blev det vurderet væsentligt for en-

grosprojektet at imødekomme de implementeringsrisici, der ligger i at fastholde EDIFACT som 

kommunikationsstandard. Det er dertil vurderet nødvendigt at fjerne de tekniske barrierer, der 

gør det svært at imødekomme ønsker og ændringer til DataHubs funktionalitet. Ved udfasningen 

af EDIFACT vurderes det, at DataHub samlet vil kunne tilbyde et højere og mere ensartet ser-

viceniveau. Kommunikationen i elmarkedet baseres herefter på XML standarden. Resultat af 

Dansk Energis undersøgelse giver ikke indtryk af væsentlige økonomiske konsekvenser, som 

udelukkende kan adresseres til en udfasning af EDIFACT i forbindelse med engrosmodellen. Ved 

implementering af engrosmodellen skal alle aktører deltage obligatorisk i en samlet markedstest 

(end2end). Testen skal dermed gennemføres af hensyn til de store forandringer i aktørenes 

kommunikation der alligevel implementeres, og omkostningerne til denne aktivitet vil ikke være 

affødt af udfasningen af EDIFACT. Det vurderes dermed som det bedst tænkelige tidspunkt, at 

forsimple den samlede markedskommunikation, da en stor del af de omkostninger en udfasning 

medfører, skal afholdes alligevel. 
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Opsummerende kan det nævnes, at kommunikationen i markedet simplificeres, og de kompro-

miser som EDIFACT standarden betinger i den nuværende DataHub fjernes. Med baggrund i 

Dansk Energis medlemsundersøgelse af de økonomiske konsekvenser for aktørerne for, samt 

tilkendegivelser fra flere medlemmer i ekspertpanelet vurderes det, at konsekvenserne ved en 

udfasning af EDIFACT er minimeret ved at gennemføre udfasningen i forbindelse med engrosmo-

delprojektet. 

 

Til orientering udgår de dele af bilagsrapport 1: Syntaks og struktur i EDI-meddelelser, der ved-

rører EDIFACT. I denne forbindelse har Energinet.dk valgt at skrive de dele af bilagsrapport 1, 2 

og 3, der fortsat er relevant med indførelsen af engrosmodellen, ind i forskrift F1, hvilket har 

medført et nyt kapitel 5 (EDI standarden) og kapitel EDI-kommunikation.  

  

 

 

Kapitel 10 Aktørtesten 

Omformulering af tekst 

A. Metodevalg 

Aktørens it-system skal godkendes i en systemtest og en efterfølgende aktørtest for at opnå 

tilladelse til at meddelelsesudveksle med DataHub. Såfremt aktøren kun ønsker at benytte en 

delmængde af EDI kommunikation til at meddelelsesudveksle med DataHub, forpligter aktøren 

sig til udelukkende at benytte de funktionaliteter, som er testet og godkendt i den gennemførte 

aktørtest. Såfremt der foretages væsentlige ændringer i en aktørs it-system, der ligger til grund 

for meddelelsesudvekslingen med DataHub eller håndteringen af forretningsprocesser, skal aktø-

ren opnå en ny godkendelse i aktørtesten.  

 

B. Energinet.dk's kommentar i forbindelse med høringssvar 

Høringsnotat vedr. udkast til markedsforskrifter – engrosmodellen af 25. februar 2014: Energi-

net.dk har ikke modtaget høringssvar til ændringen i markedsforskriften. 

  

C. Baggrunden for metodevalg 

Energinet.dk har tidligere metodeanmeldt ovenstående afsnit i forskrift F1 vedr. Aktørtesten. 

Energinet.dk gør opmærksom på, at afsnittet er blevet omformuleret, men der er ikke foretaget 

indholdsmæssige ændringer. Udtrykket ”Aktørtestsystem” er ændret til ”Aktørtest” og ”aktører-

nes testsystemer”, da en aktørtest gennemgår flere tests. 
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1. Bilag 1 

 

Kommentar modtaget fra Anders Millgaard (Modstrøm) den 5. september 2013 

vedr. udfasningen af Edifact – uddrag fra mailkorrespondance: 

”Jeg gør opmærksom på at Modstrøm ikke er medlem af Dansk Energi, hvorfor 

vi ikke har deltaget i den såkaldte analyse der ligger til grund for jeres vurde-

ring af de økonomiske konsekvenser. Det under mig at det er Dansk Energi, og 

ikke Energinet.dk, der varetager en sådan analyse blandt alle aktører. Endvide-

re mener jeg at det er endog meget uhensigtsmæssigt, at man så kort tid efter 

datahub ’ens idriftsættelse beslutter at udfase en kommunikationsform som vi i 

god tro har investeret en ikke ubetydelig sum i at tilpasse efter Energinet.dk 

anbefalinger. Du bedes venligst oplyse hvilke klagemuligheder vi har i forhold til 

denne beslutning, herunder om muligheden for at rejse krav om erstatning for 

den investering som vi nu må afskrive.” 

 

Energinet.dk svar: 

”Hermed de to notater som efterspurgt. 

 

Vilkår på det danske elmarked er beskrevet i forskrifter som udformes af Ener-

ginet.dk og godkendes af Energitilsynet. 

 

Ændringer af vilkår på det danske elmarked sker dermed som ændringer i de 

gældende forskrifter. Der foretages en høring af alle ændringer, hvor man kan 

afgive sit høringssvar. Energinet.dk besvarer alle høringssvar der gives, og for-

skrifterne bliver efterfølgende godkendt af Energitilsynet. 

 

Vi forventer at igangsætte høring vedr. ændringerne der skal understøtte en-

grosmodellen og dermed også udfasning af EDIFACT i oktober måned.” 

 

Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. udfasningen af EDIFACT i den 

officielle høring. 

 


