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Metodeanmeldelse af markedsforskrift I – Stamdata 
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 I, der vedrører Stamdata. Forskriften træder i kraft den 1. 

oktober 2015. 

 

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

gengivet direkte fra forskrift I, (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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3. Stamdataansvar 

 

3.1 Kontrol af stamdata i DataHub 

Stikprøvekontrol 

 

A. Metodevalg 

Elleverandøren og netvirksomheden skal mindst én gang månedligt lave en kontrol af, om de 

aktuelle stamdata for målepunkter, der ligger i DataHub indtil 3 år tilbage, er identiske med 

dem, der ligger i henholdsvis elleverandørens og netvirksomhedens egne systemer. Som mini-

mum skal denne kontrol udføres på følgende måde: 

 

1) Der skal månedligt udtages en tilfældig stikprøve på mindst 400 aktuelle målepunkter uanset 

mængden af data for den pågældende aktør 

2) Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der er uoverensstemmelse 

mellem data i aktørens eget system og DataHub, skal aktøren kontrollere samtlige data i de sy-

stemer 3 år tilbage, idet aktøren genfremsender alle data, der ikke er identiske. 

 

Elleverandøren og netvirksomheden kan i alle tilfælde vælge at kontrollere samtlige stamdata 

relateret til alle aktørens målepunkter hver måned. 

 

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

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

Ingen høringssvar modtaget. 

 

C. Baggrunden for metodevalg 

Stikprøvekontrollen af stamdata er tidligere metodeanmeldt til Energitilsynet. Der er alene fore-

taget en metodemæssig ændring, idet aktørerne pr. 1.10.2015 ikke længere skal foretage stik-

prøvekontrol af historiske stamdata. Ændringen er indført efter ønske fra branchen og er imøde-

kommet, da det markedsmæssigt og ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt giver god me-

ning, at aktørerne ikke skal benytte ressourcer på at kontrollere stamdata tilbage i tid.   

 

 


