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BILAG 4 
Fra: Linda Aaberg (SET)  
Sendt: 21. februar 2014 17:59 
Til: 'Hanne Kjærskov' 
Cc: Tine Skovlund (SET) 
Emne: Aktindsigt i rapport fra energinet.dk  
 

Kære Hanne Kjærskov, 

 

Jeg har kopieret de 4 rapporter, vi har fået fra Energinet.dk om leverandørskift, herunder om fejl, i 

perioden 1. marts 2013 til 31. august 2013.  

 

Jeg lægger dem, som sagt, i en kuvert og sender dem til dig med posten i dag. Jeg har dækket 

virksomhedsnavne til under henvisning til § 30 i offentlighedsloven: 

§ 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 
1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og 
2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign. , for så vidt det er af væsentlig 
økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes. 

  

Du beder endvidere om aktindsigt i ”alt andet tænkeligt muligt korrespondance vedrørende fejl i 

datahubben”. Jeg har gennemgået sagen, og der er mailkorrespondance med Energinet.dk om, hvornår 

næste rapport kommer, og om opfølgning og evaluering i sagen, som forventes at ske snarest. Vil du også 

se det? Jeg kan ikke umiddelbart se, at sådan korrespondance, har betydning for din sag, sådan som jeg 

forstod dig i telefonen i onsdags. Endvidere indeholder sagen bilag med virksomhedsoversigt og med 

Energinet.dks korrespondance med de enkelte virksomheder, som vi også vurderer falder ind under 

førnævnte § 30. Da stort set alle oplysninger i disse dokumenter falder ind under nævnte § 30, har jeg ikke 

vedlagt disse dokumenter. I givet fald ville der kun være småord tilbage, der isoleret set ingen mening ville 

give. Essensen af oplysningerne fremgår da også af selve fejlrapporterne, som du får med posten.  

 

Jeg kan forstå, at du er interesseret i, hvordan tilsynet med datahubben foregår. Specifikt i forhold til 

datahubben, kan jeg henvise dig til Energitilsynets afgørelse af 29. januar 2013, som var første gang tilsynet 

havde lejlighed til at vurdere forhold angående datahubben, se http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-

_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/2013/12_05805/TilsynetsAfgoerelse290113.pdf. 

 

Endelig kan jeg oplyse, at jeg snarest vender tilbage angående din klage over Dong. Jeg kan desværre ikke 

oplyse noget specifikt tidspunkt, men kan oplyse, at sekretariatets maksimale sagsbehandingstid i sådanne 

sager er normalt 3 måneder. 

 

Indtil videre kan jeg oplyse, at Energitilsynet har godkendt Dong Energy Distributions leveringsbetingelser, 

der også angår kundernes adgang til måledata. For Tilsynets afgørelse, se 

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-

_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/2013/12_05805/TilsynetsAfgoerelse290113.pdf. 

 

Endelig skal jeg oplyse dig om , at du kan klage over denne afgørelse om aktindsigt: 

 

Klagevejledning  
Eventuel klage over denne afgørelse om aktindsigt kan indbringes for Energiklagenævnet:  
                       
Energiklagenævnet  
Frederiksborggade 15 



  

 

 

2/2 
 

1360 København K 
Tlf: 33 95 57 85 
Fax: 33 95 57 99 
E-mail: ekn@ekn.dk 
 
Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebehandling". 
 
På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder 
bestemmelser om: 

• hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 
• nævnets sammensætning 
• formandens opgaver 
• indgivelse af klage 
• gebyr 
• oplysninger, der indgår i sagerne 
• afgørelser 

 

 

Med ønsket om en god week-end, 

 
Med venlig hilsen 
  
Linda Aaberg 
Specialkonsulent 
Tlf.     +45 4171 5356 
Mail   laa@energitilsynet.dk 
 
 

 

 
Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens vej 35 
DK-2500 Valby 
Tlf.     +45 4171 5400 
Mail   post@energitilsynet.dk 
Web                     www.energitilsynet.dk 
 

 


