
    

Hanne Kjærskov 
Get Through Power Aps 
Storegade 7 
8382 Hinnerup 

 
Dine klager af 5. og 7. februar 2014 over adgang til målerdata hos 
Dong Energy Eldistribution 
 
Ved mails af henholdsvis 5. og 7. februar 2013 har du klaget til bl.a. 
Energitilsynet over manglende adgang til forbrugsdata m.v. 
 
Du har talt med flere medarbejdere i Sekretariatet for Energitilsynet, bl.a. 
undertegnede.  
 
På bagrund af dine 2 mails og på baggrund af samtalerne forstår vi, at du 
ønsker en stillingtagen til din klage over følgende, idet du fremhæver, at 
du har fuldmagt fra kunden til at fremsøge forbrugsdata: 
 

1. Siden onsdag d. 29. januar 2014 har du ventet på nogle forbrugs-
data for en kunde (hoteller) i Dong Energys Eldistributions (heref-
ter DONG) net-område angående perioden 1. november 2012 til 
31. oktober 2013 

 
2. DONG har ikke efterkommet din anmodning om at modtage kun-

dens fakturerede forbrugsdata for en specifik kunde på trods af, at 
DONG har bekræftet, at de data, du kan trække direkte i deres sy-
stem, har været fejlbehæftet 

 
3. Der er ingen advarsler om fejlene på DONG’ s hjemmeside, når du 

logger dig på den side, som DONG har anvist dig til at række for-
brugsdata direkte fra 

 
4. Energinet.dk har afvist at hjælpe dig, på trods af, at de har et log-

in, hvormed de kan rekvirere de tal, som du skal bruge. 
 

5. I forløbet bad du endvidere om aktindsigt i Energinet.dk’ s måned-
lige rapporter til Energitilsynet om fejlagtige leverandørskift samt i 
alt andet tænkeligt muligt samt korrespondancen vedr. fejl i Data-
hubben, jf. mail af 18. februar 2014 

 
6. I forløbet har du endvidere anført, at der er fejl i danskernes elreg-

ninger, og du spørger i forlængelse heraf om, hvilket tilsyn Energi-
tilsynet har i forhold til datahubben, jf. mailen af 18. februar 2014. 

 
 

11.04.2014 

Sag 14/02266 

/ LAA 

Din ref.:  

 

 

Carl Jacobsens vej 35 

2500 Valby   

Tlf. 4171 5400 

Fax 33 18 14 29 

CVR-nr.  28 45 81 85 

post@energitilsynet.dk 
 

 



  
 
 

2/6 
 

Du oplyser, at du som mægler løbende har brug for at fremsøge kunders 
forbrugsdata. Endvidere oplyser du, at DONG for 4 år siden sendte dig et 
log-in, som du med fuldmagt fra kunden kan benytte til at fremsøge kun-
dens forbrugsdata. Endelig oplyser du, at du blev opmærksom på fejl i 
DONG’s data, da du i november 2013 gennemførte en auktion for 13 ho-
teller i københavnsområdet. 
 
Ad 1 -3) DONG’s selvbetjente elleverandør-web, advarsler om fejl og 
kundeservice 
Du klager over fejlen på DONG’s web adgang og over DONG’s behand-
ling af dig, da du henvender dig om fejlen. 
 
DONG har fremsendt sekretariatet kopi af to mails til dig af 12. og 14. fe-
bruar 2014, se bilag 1. 
 
Det fremgår af mailen til dig den 14. februar 2014, at du kan hente oplys-
ninger om timeforbrug på DONG’s selvbetjening, og at dataene kan hen-
tes 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. 
Endvidere har du efter aftale med DONG fået tilsendt et excellark med 
timedata for de seneste 12 måneder på aftagenummer 74120007433. En-
delig udtaler DONG, at du må kontakte Henrik Fiil-Nielsen i DONG, hvis 
du savner forbrugsdata fra andre forbrugsnumre. 
 
Undertegnede talte telefonisk med dig den 18. februar 2014 for at afklare 
om, du fortsat manglede data fra DONG. I den forbindelse rejste du en 
række flere spørgsmål, men afviste ikke i øvrigt, at du nu havde fået de 
nødvendige og korrekte data fra DONG. 
 
På baggrund af din henvendelse og på baggrund af sekretariatets videre 
undersøgelse af sagen, har sekretariatet dels rettet henvendelse til DONG, 
se bilag 2, dels drøftet sagen videre med Energinet.dk. 
 
Som det fremgår af bilag 2, har sekretariatet rettet henvendelse til DONG 
og indskærpet over for DONG at overholde 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 bemærker således, at Dong Energy Distribution skal forsyne 
brugere af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af elektrici-
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tet, der transporteres gennem virksomhedens net, jf. § 22, stk. 3 i elforsy-
ningsloven, se lovbekendtgørelse 1329/2013.  
 
Angående sekretariatets videre drøftelse med Energinet.dk, se næst punkt 
ad 4). 
 
ad 4) Energinet.dk’s ydelser angående datahubben 
Du klager over, at Energinet.dk har afvist at hjælpe dig i den konkrete sag, 
og påpeger, at Energinet.dk med et log-in kan rekvirere det forbrugsdata, 
som du ønsker.    
 
Hertil bemærker sekretariatet: 
 
Energinet.dk skal etablere og varetage driften af en datahub til håndtering 
af måledata m.v., jf. § 28, stk. 2, nr. 7 i elforsyningsloven, Lovbek. 
1329/2013. Det fremgår endvidere, at brugerne skal sikres lige adgang til 
informationer om adgangen til køb og salg af elektricitet, jf. § 28, stk. 2, 
nr. 6, i loven. Det er ikke med denne bestemmelse yderligere specificeret, 
hvilke ydelser Energinet.dk skal stille til rådighed for brugerne, herunder 
ej heller hvordan og i hvilket format disse ydelser skal stilles til rådighed.  
 
Det fremgår af Energinet.dk’s gældende forskrifter, at alle legitime inte-
ressenter, herunder en mægler med kundens fuldmagt, får adgang til 
samme data, som andre aktører på markedet, jf. § 3.7 i markedsforskrift 
H1 om leverandørskift. Heraf fremgår, at Mægleren kan af Energinet.dk 
autoriseres til at kunne fremsøge stam- og måle-data i datahubbens 
webportal med samme rettigheder og pligter som en elleverandør. Der er 
således sikret lige adgang for aktørerne. Det er imidlertid ikke med denne 
bestemmelse yderligere specificeret, hvilke ydelser Energinet.dk skal stille 
til rådighed for brugerne, herunder ej heller hvordan og i hvilket format 
disse ydelser skal stilles til rådighed.  
 
Med engrosmodellen bliver førnævnte § 28, stk. 2, nr. 7 i loven samtidig 
specificeret yderligere, jf. note 14 til denne bestemmelse i loven, hvorefter 
det tilføjes: og til varetagelse af nødvendige funktioner og kommunikation 
til brug for elhandelsvirksomhedernes fakturering, herunder formidling af 
information om gældende regler vedrørende afgifter. Hermed specificeres 
imidlertid ej heller hvilke ydelser Energinet.dk skal stille til rådighed for 
brugerne, herunder ej heller hvordan og i hvilket format disse ydelser skal 
stilles til rådighed.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet kan tilføje, at Energinet.dk med datahub-
ben primært skal sikre, at aktørerne får mulighed for at kommunikere cen-
tralt ét sted og på en standardiseret måde, således at aktørerne ikke læn-
gere vil skulle udveksle data bilateralt, jf. lovbemærkningerne til § 28, 
stk. 7. Endvidere skal Energinet.dk sikre aktørerne lige adgang til data-
hubben, og med engrosmodellen skal datahubben endvidere kunne for-
midle information til brug for leverandørernes fakturering og om energi-
afgifter. Således vil datahubben blive etableret med egen database, der in-
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deholder alle nødvendige stamdata inkl. forbrugsprofiler og alle måledata 
til balance-, saldo- og kundeafregning. 
 
Særligt om adgangen til forbrugsdata, bemærker sekretariatet, at det frem-
går af førnævnte § 22, stk. 3 i elforsyningsloven, at Klima-, energi- og 
bygningsministeren kan fastsætte regler om måling af elektricitet og for-
midling af forbrugsdata i slutforbruget. En sådan bekendtgørelse er ikke 
udstedt, men med engrosmodellen bliver det i stedet Energinet.dk’s ansvar 
at fastsætte disse regler i en forskrift, jf. den reviderede § 22, stk. 3 i lov 
575, som træder i kraft med engrosmodellen.  
 
Energinet.dk har igangsat dette arbejde, og udkast til reviderede markeds- 
og målerforskrifter har været sendt til høring blandt markedets aktører i 
november 2013. Energinet.dks resultat af høringen vedlægges her som bi-
lag 3, jf. høringsnotat af 25. februar 2013. Såfremt du måtte have be-
mærkninger til høringsnotatet, herunder supplerende forslag til de ydelser, 
som du måtte finde mæglere på markedet har behov for, kan du henvende 
dig til Energinet.dk. Du kan kontakte Signe Horn Rosted, 
shr@energinet.dk. 
 
Endelig skal det hertil bemærkes, at sekretariatet har taget spørgsmålet op 
om muligheden af at tilpasse datahubbens funktionalitet. Sekretariatet har 
efterspurgt muligheden af, at mæglere - med kundens fuldmagt - kan få en 
web-baseret adgang til at foretage datatræk ved hjælp af en storkundes 
CVR nr. med henblik på at se kundens samtlige aftagenumre med samti-
dig udskrift af forbrugsprofiler pr. aftagenummer.  
 
Det er sekretariatets opfattelse, at Energinet.dk ser positivt på, at undersø-
ge mulighederne for at implementere en sådan funktionalitet. Energi-
net.dk’s første prioritet er imidlertid at sikre implementeringen af de sene-
ste lovændringer med betydning for datahubbens indretning. En funktio-
nalitet, som du efterspørger, vil således kun umiddelbart kunne implemen-
teres, såfremt det kan ske inden for det budget, som Energinet.dk’s ejer 
har bevilliget. 
 
Endelig bemærkes, at der er nedsat et såkaldt direktørudvalg under Ener-
ginet.dk’s implementeringsfase af engrosmodellen og indførsel af ny leve-
ringspligtregulering. Det er hensigten, at direktørudvalget skal sikre en so-
lid ledelsesmæssig koordinering og opbakning fra alle involverede parter i 
elsektoren, Energinet.dk, Energistyrelsen og Sekretariatet for Energitilsy-
net. Gruppen har derudover et særligt ansvar for at koordinere ændrings-
ønsker til den samlede markedsfunktionalitet. 
 
Du kan følge direktørudvalgets arbejde på Energinet.dk’s hjemmeside, 
hvor referaterne fra møderne offentliggøres. Det seneste møde blev af-
holdt den 9. april 2014. Du kan kontakte Signe Horn Rosted herom, 
shr@energinet.dk. 
 
 



  
 
 

5/6 
 

Ad 5) aktindsigt 
I forløbet har du bedt om aktindsigt i Energinet.dk’ s månedlige rapporter 
til Energitilsynet om fejlagtige leverandørskift samt i alt andet tænkeligt 
muligt samt korrespondancen vedr. fejl i Datahubben, jf. mail af 18. fe-
bruar 2014. 
 
Vi har behandlet denne del af din henvendelse, jf. vores mail til dig af 21. 
februar 2014, se bilag 4. 
 
Vi kan tilføje, at der med svaret blev givet aktindsigt Energinet.dk’ s må-
nedlige rapporter til Energitilsynet om fejlagtige leverandørskift samt i alt 
andet tænkeligt muligt samt korrespondancen vedr. fejl i Datahubben. 
 
Ad 6) Fejl i danskernes elregninger og tilsynet med datahubben 
I forløbet har du endvidere anført, at der er fejl i danskernes elregninger, 
og du spørger i forlængelse heraf om, hvilket tilsyn Energitilsynet har i 
forhold til datahubben, jf. mailen af 18. februar 2014. 
 
Med vores mail af 21. februar 2014 henviste vi dig til Energitilsynets af-
gørelse af 29. januar 2013, som var første gang tilsynet havde lejlighed til 
at vurdere forhold angående de forskrifter, som Energinet.dk har udstedt 
angående datahubben, se: 
 
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/
2013/12_05805/TilsynetsAfgoerelse290113.pdf. 
 
Af notatet fremgår, at Energitilsynet kan behandle klager over Energi-
net.dk’s markeds og målerforskrifter, jf. §§ 7 og 8 i systemansvarsbe-
kendtgørelsen, bek. nr. 891/2011, og at Energitilsynet for så vidt angår 
eventuelle metoder, som måtte være fastlagt i forskrifterne, endvidere skal 
godkende disse, jf. §§ 1 og 5 i metodebekendtgørelsen, bek. nr. 
1085/2010. Metoderne angår typisk den nærmere bestemmelse af, hvilke 
forpligtelser aktørerne har i forhold til datahubben, og fastlægger i for-
længelse heraf en række frister som aktørerne skal overholde. 
 
Endvidere foretager sekretariatet en tjeklistegennemgang, når Energi-
net.dk anmelder deres forskrifter til Energitilsynet. Dette sker med henblik 
på at kontrollere, at visse grundlæggende krav er opfyldt. Baggrunden for 
ændringen af forskriften undersøges og det vurderes, om forskriften ligger 
inden for rammerne af hjemlen i bekendtgørelsen, om internationale regler 
og aftaler angående regulering af markedsadgang er overholdt og om for-
skriften er ”gjort tilgængelig”? (i praksis om den er offentliggjort på 
hjemmesiden). 
 
Det er sekretariatets vurdering, at tilsynet angår forskrifterne og ikke selve 
datahubben, herunder ej heller datahubbens funktionalitet. Datahubbens 
funktionalitet bestemmes af Energinet.dk inden for de rammer loven fast-
sætter og inden for rammerne af virksomhedens fastlagte budget. 
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Angående dit videre spørgsmål om fejlene i danskernes energiregninger, 
der angiveligt skulle skyldes fejl i datahubben henvises du til ministerens 
besvarelse af samme spørgsmål den 20. marts 2014, jf. spørgsmålene 58 -
79, som findes på folketingets hjemmeside, se særligt:  
 

� http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/KEB/spm/
69/index.htm. 

� http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/keb/spm/61
/svar/1121365/1348776.pdf 

 
 
Klagevejledning  
Eventuel klage over afgørelsen under ad 1-3) ovenfor om DONG’s selv-
betjente elleverandør-web, advarsler om fejl og kundeservice kan indbrin-
ges for Energiklagenævnet:  
                       
Energiklagenævnet  
Frederiksborggade 15 
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". 
 
 
Linda Aaberg 
Specialkonsulent 
Tlf. direkte 41715356 
laa@ks.dk 
 
 


