
    

Dong Energy Eldistribution A/S 
Att. Henrik Fiil-Nielsen 
 

Hanne Kjærskovs klage over Dong, jf. mails af 5. og 7. februar 2014 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har nu færdigbehandlet Hanne Kjærskovs 
klage over Dong Energy Eldistributions behandling af hendes anmodning 
om at modtage måleroplysninger på vegne af en storkunde i 
københavnsområdet. 
 
Hanne Kjærsgård klager over en række forhold, dels angående fejl i jeres  
web-baserede adgang, dels angående de alternative 
fremsøgningsmuligheder, når der er fejl i jeres system. Det fremgår 
således af Hanne Kjærskovs klage af 5. februar 2014, at hun ventede fra 
den 29. januar 2014 på at få de ønskede målerdata. Det fremgår af dine 
mails, at hun fik disse oplysninger den 14. febraur 2014 
 
Til brug for vores klagebehandling har i fremsendt mails af  12. og 17. 
februar 2014, hvoraf fremgår, at Hanne Kjærsgård siden har fået det 
materiale, hun har bedt om, og at fejlen i jeres system nu er rettet. 
 
Sekretariatet anerkender, at det påklagede forhold hermed er afhjulpet. 
Sekretariatet skal imidlertid samtidig indskærpe overholdelsen af 
elforsyningslovens bestemmelser om de ydelser, som netvirksomheder 
skal stille til rådighed, særligt § 22, stk. 3: 
 

§ 22. En netvirksomhed skal 

(….) 

Stk. 3. Netvirksomheden skal forsyne brugere af nettet med de nødven-

dige 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 slutfor-

bruget. 

 
Sekretariatet vurderer, at netvirksomhederne således skal stille korrekte 
måledata til rådighed på en så effektiv måde som muligt, når ”brugeren” af 
nettet har behov herfor, herunder når netkunder har givet en mægler fuld-
magt hertil. 
 
Såfremt der er fejl i Dong Energy Eldistributions web-baserede data, bør 
virksomheden efter sekretariatets opfattelse således søge at rette op herpå 
hurtigst muligt. Sekretariatet hæfter sig hér særligt ved, at en mægler har 
brug for at få oplysning om en kundes måledata hurtigst muligt, da det kan 
være et konkurrenceparameter. Såfremt fejlretningen ikke kan ske med det 
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samme eller hurtigst efter fejlen konstateres, bør Dong Energy Eldistribu-
tion derfor stille disse data til rådighed for kundens mægler på en alterna-
tiv måde og hurtigst muligt. I den forbindelse vurderer sekretariatet umid-
delbart, at 16 dage ikke forekommer at være ”hurtigst muligt”. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Linda Aaberg 
Specialkonsulent 
Tlf. direkte 41715356 
laa@ks.dk 
 
 


