
BILAG 1 

From: Henrik Fiil-Nielsen  
Sent: Wednesday, February 12, 2014 3:18 PM 
To: 'hk@getthrough.dk' 
Subject: RE: klage over forkerte forbrugstal i DONG  
 

Til Hanne Kjærskov 
 
Først vil vi gerne beklage, at vi ikke har været i stand til at give dig de oplysninger, du har søgt hos os, trods gentagne 
henvendelser. Det er ikke godt nok, og det er ikke på niveau med den service, som vi gerne vil kendes for. 

Vi kan bekræfte, at det har vist sig, at de data om kunders forbrug, som har kunnet hentes via vores elleverandør-web, 
desværre ikke har stemt overens med kundernes reelle forbrug. Vi er i gang med at undersøge sagen nærmere, men vi 
kan på nuværende tidspunkt konstatere, at uoverensstemmelsen har eksisteret i en periode i 2013 og frem til nu. Dette 
er yderst beklageligt, hvorfor vi også har lukket websiden, i hvert fald indtil vi har sikkerhed for, at informationerne, der 
kan hentes fra websiden, igen er retvisende. 

Det skal imidlertid understreges, at vores kunder er blevet afregnet korrekt på grundlag af det reelle forbrugsniveau. Der 
er således overensstemmelse mellem afregningsdata og måledata for de enkelte installationer. Uoverensstemmelsen er 
alene opstået i forbindelse med overførslen af måledata, som ligger i ét system, til forbrugsdata i elleverandør-web’en, 
som ligger i et andet, uafhængigt system. 

Det er desuden væsentligt at være opmærksom på, at det fra marts 2013 har været muligt at hente relevante 
forbrugsdata via de enkelte kunders login i Datahubben, som netop har været tiltænkt anvendt til dette formål.  Dertil 
kommer, at der altid har været mulighed for at hente de korrekte forbrugsdata via de enkelte kunders login på vores 
selvbetjening. Vores elleverandør-web har på den baggrund været ment som en service, der især var relevant inden 
Datahubbens opstart i marts 2013.  

Hvad angår vores elleverandør-web, vil vi nu overveje, hvorvidt den fremadrettet skal fortsætte set i lyset af, at 
Datahubben stiller de tilsvarende funktionaliteter til rådighed.  
 
Vi har vedhæftet de data, som du har ønsket at modtage fra os, samt nogle eksempler på opgørelser til sammenligning 
af afregnet forbrug og vores udtræk for det ene aftagenummer (74120007433). Igen beklager vi, at vi ikke har leveret 
data i fyldestgørende form tidligere. Hvis du har behov for yderligere informationer, må du endelig vende tilbage. 
 
Vi håber med dette at have redegjort for sagen og svaret på dine spørgsmål. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du 
naturligvis velkommen til at kontakte os, enten pr. mail eller telefon. 

Vi fremsender kopi af denne mail til Energitilsynet og til Kristine Bak fra Energistyrelsen. 

Med venlig hilsen 
Henrik Fiil-Nielsen 
Senior Business Analyst & Compliance Officer 
Distribution: Økonomisk Styring & Drift 
 
DONG Energy Distribution 
Teknikerbyen 25 
2830 Virum 
Tlf. +45 99 55 23 74 
 
hefni@dongenergy.dk 
www.dongenergy-distribution.dk 

 

 

Fra: DONG Energy Reklamation [mailto:reklamation@dongenergy.dk]  
Sendt: 14. februar 2014 12:36 
Til: hk@getthrough.dk 



Cc: Henrik Fiil-Nielsen 
Emne: Forbrug på Selvbetjening 

  

Hej Hanne 

  
Tak for samtalen. 
  
Jeg kan hermed bekræfte, at du kan hente oplysninger om timeforbrug på vores selvbetjening. Dataene kan hentes 
tilbage til januar 2010. 
  
Forbruget vises i en graf en måned ad gangen, og det er foreløbig også en måned ad gangen, du kan downloade til 
excell.  
  
Jeg vedhæfter som aftalt et excellark med timedata for de seneste 12 måneder på aftagenummer 74120007433.  
  
Hvis du savner forbrugsdata fra andre end dette aftagenummer, er du velkommen til at vende tilbage til mig. Jeg vil 
gerne tilbyde at sende data til dig for disse også. 
  
Vi vil naturligvis gerne tilbyde, at du selv kan downloade for et år ad gangen. Funktionen på siden fejler desværre i 
øjeblikket, men vi arbejder på at få dette rettet op. 
  
  
Med venlig hilsen 

DONG Energy Eldistribution  

  

Christiane Svaneberg Fogh 

Kundeproceskonsulent 
Kunderelationer 

Tlf. +45 99 55 60 49 

  

 


