
 

 

 

11. marts 2016 

Ret & Administration 

16/00932 

LRN  

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

BILAGSOVERSIGT | ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2016 

BILAG TIL PUNKT 4B 

 

 

BILAGS NR. SIDE CONTENTS 

1.  1-8 Bilag 1 - Lovgrundlag 

2.  9-15 Høringsnotat 

3.  16-21 Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af Da-

taHub – Tredjepart 

4.  22-26 Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart 

 



11. marts 2016

Ret & Administration

16/00932

LRN

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

PUNKT 4B | ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2016 

BILAG 1 – LOVGRUNDLAG 
ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL 
OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART 

LOVGRUNDLAG 

Elforsyningsloven – lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013 

1. Lovens formål fremgår af § 1:

§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i

overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og

forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig

elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en

bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme,

vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske

ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet.

2. Om elforbrugernes stilling fremgår det af elforsyningslovens § 6, stk. 4, at:

§ 6, stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt

angår deres forsyningpligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på

gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår.

3. I forbindelse med engrosmodellens ikrafttræden flyttes den nuværende § 6, stk.

4, i elforsyningsloven til § 6 d (ændringslov nr. 633/2014) og får følgende ordlyd:

§ 6 d. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for elforbrugerne

på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår.

4. I den første ændringslov vedr. elforsyningsloven, som beskriver

engrosmodellen, beskrives Energinet.dks etablering og drift af datahubben i § 28,

stk. 2, nr. 7. Det fremgår af lovbemærkningerne til denne bestemmelse, at

Energinet.dk skal iagttage principperne om privacy by design i forbindelse med

behandlingen af oplysninger af personlig interesse i datahubben, jf. lov nr. 575 af

den 18. juni 2012 om ændring af elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7:

7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. og til varetagelse af

nødvendige funktioner og kommunikation til brug for elhandelsvirksomhedernes fakturering, her-

under formidling af information om gældende regler vedrørende afgifter.
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 LOVBEMÆRKNINGERNE TIL § 28, STK. 2, NR. 7:

(§ 28, stk. 2, nr. 7)

Med forslaget udvides datahub’ens funktionalitet og mængden af oplysninger i datahub’en. Med 

indførelse af timeaflæsning af måledata, der forventes udbredt til alle netområder i løbet af de 

kommende år som et væsentligt og nødvendigt instrument til udviklingen af elmarkedet og en ef-

fektiv netudnyttelse, vil datahub’en over tid komme til at indeholde en række yderligere informati-

oner, der er af nærmere personlig interesse for de enkelte forbrugere. Udviklingen af datahub’ens 

funktionalitet i retning af flere informationer af nærmere personlig interesse vil derfor ske i respekt 

for principperne om »privacy by design«, som datahub’en og Energinet.dk’s forskrifter vedrøren-

de anvendelsen af datahub’en løbende skal indarbejde. 

Energinet.dk vil som dataansvarlig sikre, at oplysningerne i datahub’en anvendes til saglige for-

mål i henhold til lov om elforsyning, herunder til afregningsformål og til sikring af et effektivt mar-

ked. Energinet.dk vil endvidere sikre, at oplysninger i datahub’en herudover alene anvendes til 

formål, som har hjemmel i gældende lovgivning, og at det sker inden for rammerne af personda-

taloven. 

Datahub’en skal fremover ikke kun håndtere stamdata og måledata, men også understøtte el-

handelsvirksomhedernes fakturering af forbrugerne. Via datahub’en modtager elhandelsvirksom-

heden oplysning om engrosbetalingen for net- og systemydelser, samt om PSO-omkostninger og 

afgifter m.v. 

Energinet.dk sikrer i datahub’en, at der altid er registreret én og kun én elhandelsvirksomhed pr. 

aktive aftagenummer. Ved afbrydelse af leveringen, jf. det foreslåede § 72, stk. 5, jf. lovforslagets 

§ 1, nr. 33, inaktiveres aftagenummeret, indtil der atter er indgået aftale med en elhandelsvirk-

somhed om levering.

Datahub’en vil kunne generere de nødvendige rapporter, som kan understøtte elhandelsvirksom-

hedernes forskellige betalingsregimer (forud og bagud), og generere nødvendige kontrolrapporter 

til varetagelse af faktureringsopgaverne, således at der f.eks. kan skaffes et overblik over, hvad 

den enkelte elhandelsvirksomhed kan fakturere forbrugerne. Ligeledes vil datahub’en kunne be-

regne, hvad netvirksomhederne og Energinet.dk kan fakturere den enkelte elhandelsvirksomhed. 

Endvidere vil datahub’en kunne generere rapporter til brug for told- og skatteforvaltningens vare-

tagelse af skatteopkrævningsfunktionen på energiområdet i henhold til § 72 c, stk. 6, jf. lovforsla-

gets § 1, nr. 34. Rapporteringen foretages på et aggregeret niveau, idet rapporteringen ikke skal 

kunne relateres til de enkelte målepunkter. Da elhandelsvirksomhederne også skal fakturere for-

brugerne for afgifter i henhold til lov om afgifter af elektricitet, bliver det en ny funktion for Energi-

net.dk at formidle information via datahub’en fra told- og skatteforvaltningen om afgifterne, herun-

der om relevante ændringer i lovgivningen om afgifter af elektricitet, f.eks. via link til relevante 

retskilder, således at elhandelsvirksomhederne til stadighed kan være opdateret om afgifterne. 

Forslaget skal ses i sammenhæng med udviklingen af et nordisk elmarked, hvor der skal være 

sikkerhed for, at en fremtidig elhandler i et andet land også er bekendt med dansk afgiftslovgiv-

ning. 

5. Elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 6-10 og 12, om opgaverne i relation til

datahubben, jf. ændringslov nr. 577/2015 og elforsyningslov nr. 1329/2013:

§ 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsynigsvirksomheder sikre, at

de offentlige forpligtelser, jf. § 8 opfyldes.

Stk. 2. Energinet.dk skal udføre følgende opgaver:

[…] 

6) Sikre brugerne lige adgang til informationer om adgangen til køb og salg af elektricitet.

7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. og til varetagelse af

nødvendige funktioner og kommunikation til brug for elhandelsvirksomhedernes fakturering,

herunder formidling af information om elafgifter. Energinet.dk skal sikre, at datahubben

understøtter overførsel af aftagenumre, jf. § 72 d, stk. 4 og 5.
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8) Indberette oplysninger til datahubben om tariffer og om omkostninger til offentlige forpligtelser,

jf. § 8, og via datahubben varsle ændringer i priser og vilkår.

9) Udarbejde en plan for det fremtidige behov for transmissionskapacitet i det

sammenhængende elforsyningssystem og transmissionsforbindelser til andre net.

10) Sikre nødvendig om- og nybygning af transmissionsnet i overensstemmelse med

transmissionsnetplanlægningen, jf. nr. 9.«

  […] 

12) Udarbejde forskrifter for netvirksomhedernes målinger.

  […] 

 LOVBEMÆRKNINGERNE TIL  § 28, STK. 2, I ÆNDRINGSLOV 577/2015:

Den gældende bestemmelse i elforsyningslovens § 28, stk. 2, omhandler Energinet.dk’s opgaver.

Ved § 1, nr. 26, i lov nr. 633 af 16. juni 2014, som foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 3, nr. 1,

blev lovens § 28, stk. 2, nr. 7-16, nyaffattet, som led i udskydelsen af engrosmodellen indtil den 1.

oktober 2015. Nyaffattelsen indeholder de regler, som skulle være gældende fra engrosmodel-

lens indførelse.

Ved dette lovforslag nyaffattes lovens § 28, stk. 2, nr. 7-9, af delvis lovtekniske grunde. En hen-

visning i § 28, stk. 2, nr. 7, skal således ændres som konsekvens af, at bestemmelsen i § 72 d,

stk. 4, udgår som følge af, at elhandelsvirksomhederne ikke efter engrosmodellen skal varetage

indbetaling af elafgifter til told- og skatteforvaltningen.

Desuden foreslås det med nyaffattelsen, at klima-, energi- og bygningsministerens hjemmel til at

fastsætte regler om varsling af væsentlige ændringer i priser og vilkår via datahubben udgår af

stk. 2, nr. 8.

Der er ikke i øvrigt foretaget ændringer i forhold til affattelsen ved § 1, nr. 26, i lov nr. 633 af 16.

juni 2014

Den foreslåede nyaffattelse af bestemmelsen i § 28, stk. 2, nr. 7, 1. pkt., indebærer, at Energi-

net.dk skal etablere og drive datahubben til håndtering af måledata m.v. Datahubben er et knu-

depunkt, der administrerer transaktioner og kommunikation mellem alle elmarkedets aktører. I til-

læg hertil skal elforbrugerne tilbydes adgang til at se og eventuelt formidle eller give accept til

formidling af egne data (stamdata og elforbrug) til en modtager og legitime interessenter skaffes

adgang til dataudtræk fra datahubben til samfundsnyttige formål, såsom at opnå energibesparel-

ser. Som eksempel på en sådan legitim interesse fremhæves lov nr. 1276 om ændring af lov om

Bygnings- og Boligregistrering (indsamling af energioplysninger m.v.) af 16. december 2009, efter

hvilken oplysninger om energiforbrug i den danske bygningsmasse skal indsamles og viderefor-

midles gennem BBR til brug for bygningsejere, myndigheder m.v.

Det bemærkes, at datahubben er omfattet af persondatalovens regler. Det er således ikke hen-

sigten med datahubben at skabe en adgang til behandling af personoplysninger i videre omfang,

end hvad der følger af persondataloven.

Aktører, elforbrugere og andre legitime interessenter sikres adgang til datahubben uden separat

betaling. Den daglige brug af datahubben skal være gebyrfri. Det er hensigten, at udviklingsom-

kostninger og løbende drift af datahubben afregnes og afskrives over Energinet.dk’s tariffer.

Efter den 1. april 2016 skal datahubben endvidere varetage nødvendige funktioner og kommuni-

kation til brug for elhandelsvirksomhedernes fakturering, herunder formidling af information om

elafgiftssatser. Det forudsættes, at der indgås en administrationsaftale mellem told- og skattefor-

valtningen og Energinet.dk, således at det sikres, at Energinet.dk altid er informeret i god tid in-

den nye afgiftssatser eller andre ændringer vedrørende elafgifterne træder i kraft.

Datahubben skal således ikke kun håndtere stamdata og måledata, men også understøtte elhan-

delsvirksomhedernes fakturering af forbrugerne. Via datahubben modtager elhandelsvirksomhe-

den oplysning om engrosbetalingen for net- og systemydelser, samt om PSO-omkostninger og

afgifter m.v.
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Energinet.dk sikrer i datahubben, at der altid er registreret én og kun én elhandelsvirksomhed pr. 

aktive aftagenummer. Ved afbrydelse af leveringen inaktiveres aftagenummeret, indtil der atter er 

indgået aftale med en elhandelsvirksomhed om levering. Datahubben vil kunne beregne, hvad 

netvirksomhederne og Energinet.dk kan fakturere den enkelte elhandelsvirksomhed. 

Efter den foreslåede nyaffattelse af bestemmelsen i stk. 2, nr. 7, 2. pkt., skal datahubben endvi-

dere understøtte overførsel af aftagenumre, jf. de foreslåede bestemmelser i § 72 d, stk. 4 og 5. 

Formålet hermed er at understøtte fordelingsordningen, der sikrer elforbrugere fortsat elforsyning 

ved konkurs eller lignende af deres elhandelsvirksomhed. Efter fordelingsordningen vil den på-

gældende elhandelsvirksomheds aftagenumre blive overført til en anden elhandelsvirksomhed, jf. 

forslagene til § 72 d, stk. 4 og 5, og § 72 e i lov om elforsyning, jf. lovforslagets § 1, nr. 17. Det fo-

reslås derfor, at det fremgår af § 28, stk. 2, nr. 7, 2. pkt., at Energinet.dk vil skulle konfigurere da-

tahubben således, at denne understøtter overførelsen af aftagenumre efter de nævnte bestem-

melser. 

Den foreslåede bestemmelse i stk. 2, nr. 8, indebærer, at Energinet.dk skal indberette oplysnin-

ger til datahubben om tariffer og om omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. § 8, og via data-

hubben varsle ændringer i priser og vilkår. Bestemmelsen omhandler Energinet.dk’s forpligtelse 

til at indberette tarifoplysninger og oplysning om PSO-omkostninger til datahubben. Dette vil give 

elhandelsvirksomhederne et tilstrækkeligt grundlag til at kunne fakturere forbrugerne for Energi-

net.dk’s transmissions- og systemydelser og for PSO-omkostninger, jf. § 8. 

Til brug for elhandelsvirksomhedernes varsling af forbrugerne om prisstigninger efter regler ud-

stedt i medfør af § 6 a, aktuelt bekendtgørelse nr. 1353 af 12. december 2014 om forbrugeraftaler 

om levering af elektricitet, foreslås det, at Energinet.dk indberetter information om ændringer til 

datahubben så betids, at elhandelsvirksomhederne kan varetage deres varslingsforpligtelse over 

for forbrugerne inden for fristen for varsling af elforbrugerne på op til tre måneder. Efter reglerne i 

bekendtgørelsen om forbrugeraftaler om levering af elektricitet gælder elhandelsvirksomhedernes 

varslingsforpligtelser dog ikke for ændringer i skatter, afgifter og lignede, herunder PSO-

omkostninger. Bestemmelsen i stk. 2, nr. 8 adskiller sig fra den vedtagne men endnu ikke ikraft-

trådte bestemmelse, som blev vedtaget ved § 1, nr. 26, i lov nr. 633 af 16. juni 2014, ved at klima- 

energi- og bygningsministeren efter den foreslåede bestemmelse ikke skal fastsætte regler om 

varslingen. Dette har sammenhæng med ændringen af den foreslåede paralle bestemmelse i § 

22, stk. 3, jf. lovforslagets § 1, nr. 8, hvorefter netvirksomhedernes varsling af prisændringer over-

for elhandelsvirksomhederne forudsættes fastsat i standardaftalen mellem elhandelsvirksomhe-

der og netvirksomheder, jf. bemærkningerne til § 1, nr. 8. Det forudsættes, at Energinet.dk ved 

forskrift vil fastsætte en frist for varsling af tariffer over datahubben, som afspejler den frist for 

netvirksomhedernes varsling, der aftales i branchen. Såfremt branchen ikke indgår en sådan afta-

le, vil ministeren kunne fastsætte regler om varsling af prisændringer efter § 28, stk. 2, nr. 8, efter 

bestemmelsen i § 28, stk. 3, hvorefter ministeren kan fastsætte regler om indholdet og udførelsen 

af de opgaver, som påhviler Energinet.dk i medfør af § 28. Bestemmelsen i stk. 2, nr. 8 er desu-

den justeret, så den gælder alle ændringer og ikke kun væsentlige ændringer for at skabe paral-

lelitet med den foreslåede ændring af § 22, stk. 3. 

Efter bestemmelsen i stk. 2, nr. 9, skal Energinet.dk udarbejde en plan for det fremtidige behov 

for transmissionskapacitet i det sammenhængende elforsyningssystem og transmissionsforbin-

delser til andre net. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at nærmere angivne 

forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen, jf. § 28, stk. 3. Bestemmelsen er den 

samme, som den gældende bestemmelse i § 28, stk. 2, nr. 8. 

Den foreslåede bestemmelse i stk. 2, nr. 10, indebærer, at Energinet.dk skal sikre nødvendig om- 

og nybygning af transmissionsnet i overensstemmelse med transmissionsnetplanlægningen. Det 

følger heraf, at Energinet.dk skal tage initiativ til den nødvendige om- og nybygning, såfremt der 

viser sig behov for om- eller nybygning af transmissionsnet. Det materielle indhold af bestemmel-

sen er det samme, som følger af den gældende bestemmelse i § 28, stk. 2, nr. 9, bortset fra, at 

det ikke længere fremgår af bestemmelsen, at Energinet.dk skal samarbejde med transmissions-

virksomhederne. Denne forskel skyldes, at der ikke længere er andre transmissionsvirksomheder 

end Energinet.dk i Danmark. 
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6. Elforsyningslovens § 31, stk. 2, (nr. 1329/2013) om de krav Energinet.dk’s

vilkår skal opfylde:

§ 31. Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst

mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. § 1,

stk. 2.

Stk. 2.  Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser.

Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre

økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko for udgifter, som

Energinet.dk påtager sig på brugernes vegne, eller som er forbundne med brugen af

Energinet.dk’s ydelser, krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af

relevans for Energinet.dk’s arbejde og forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence

for produktion og handel med elektricitet.

7. Elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, om metodegodkendelse af Energinet.dk’s

betingelser for anvendelse af nettet:

§ 73 a.  Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnettet fastsættes af

de kollektive elforsyningsvirksomehder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af

Energitilsynet.

[…]

Metodegodkendelsen - bekendtgørelse nr. 1085 af den 20. september 2010 

8. Metodebekendtgørelsens § 1 foreskriver, at:

§ 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de

metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, her-

under tariffer, til Energitilsynets godkendelse.

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes an-

vendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer.

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsy-

nets godkendelse.

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herun-

der ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.

9. Af bekendtgørelsens § 5 fremgår at:

§ 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af elforsyningslovens § 26,

stk. 3, § 27 c, stk. 11, § 28, stk. 2, nr. 11 og § 31, stk. 2 og 3, skal godkendes og offentliggøres ef-

ter § 1, såfremt de vedrører

1) markedsadgang

2) tilvejebringelse af balanceringsydelser eller

3) adgang til grænseoverskridende infrastruktur

Systemansvarsbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 

10. Systemansvarsbekendtgørelsens § 1 angiver anvendelsesområdet for

bekendtgørelsen:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk,

transmissionsvirksomheder og brugere af transmissionsnettet m.v.
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11. Bekendtgørelsens § 7 foreskriver, at:

§ 7. Energinet.dk skal efter drøftelse med net- og transmissionsvirksomheder udarbejde forskrif-

ter for benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet, som er nødvendige for, at Energinet.dk kan

varetage sine opgaver. Forskrifterne skal indeholde følgende:

1) Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet.

2) Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnettet.

3) Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet.

4) Forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet.dk i stand til at opretholde den

tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningsnet m.v.

Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for

brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på til-

svarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energi-

tilsynet.

Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energi-

tilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne.

§ 8. Energinet.dk skal efter drøftelse med net-, transmissions- og elhandelsvirksomheder udar-

bejde måleforskrifter til afregnings- og systemdriftsformål, som er nødvendige for varetagelsen af

Energinet.dk’s opgaver. Måleforskrifterne skal indeholde krav til net- og transmissionsvirksomhe-

dernes målinger af forbrug, produktion og eludveksling, herunder krav til

1) omfanget af de målinger, som selskaberne skal foretage, herunder i hvilken grad elforbrug

skal måles

2) nøjagtigheden af de enkelte målinger og

3) formidlingen af målinger til berørte parter, herunder inden for hvilke tidsfrister målingerne skal

videreformidles.

Stk. 2. De forskrifter, som Energinet.dk fastsætter i medfør af stk. 1, skal være tilgængelige for

brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Historiske forskrifter skal på til-

svarende måde være tilgængelige for interesserede parter. Forskrifterne skal anmeldes til Energi-

tilsynet.

Stk. 3. Klager over forskrifter, som Energinet.dk fastsætter efter stk. 1, kan indbringes for Energi-

tilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne.

12. Energinet.dk skal overholde forvaltningsloven, jf. § 17 i lov nr. 1097 af den 8.

november 2011 om Energinet.dk:

§ 17. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand

gælder for Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber.

13. Persondataloven regulerer behandling af personoplysninger, som helt eller

delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk

behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Lo-

ven gælder endvidere for behandling af oplysninger om virksomheder m.v., jf. § 1

i lov om behandling af personoplysninger fra den 31. maj 2000:

§ 1. Loven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp

af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er el-

ler vil blive indeholdt i et register.

    Stk. 2. Loven gælder tillige for anden ikke- elektronisk systematisk behandling, som udføres for 

private, og som omfatter oplysninger om personers private eller økonomiske forhold eller i øvrigt 

oplysninger om personlige forhold, som med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden. 

Dette gælder dog ikke reglerne i lovens kapitel 8 og 9. 

    Stk. 3. Loven gælder endvidere for behandling af oplysninger om virksomheder m.v., jf. stk. 1 

og 2, hvis denne behandling udføres for kreditoplysningsbureauer. Tilsvarende gælder for så vidt 

angår behandlinger, som er omfattet af § 50, stk. 1, nr. 2. 

 Stk. 4. Kapitel 5 gælder også for behandling af oplysninger om virksomheder m.v. , jf. stk. 1. 
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Stk. 5. Uden for de i stk. 3 nævnte tilfælde kan justitsministeren bestemme, at lovens regler

helt eller delvis skal finde anvendelse på behandling af oplysninger om virksomheder m.v., som

udføres for private.

Stk. 6. Uden for de i stk. 4 nævnte tilfælde kan vedkommende minister bestemme, at lovens

regler helt eller delvis skal finde anvendelse på behandling af oplysninger om virksomheder m.v.,

som udføres for den offentlige forvaltning.

14. Persondatalovens § 3, nr. 8 handler om krav til indhentelse af samtykke, og §

38 i samme lov handler om tilbagekaldelse af samtykke:

§ 3. I denne lov forstås ved:

[…]

8) Den registreredes samtykke:

Enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at

oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling.

§ 38. Den registrerede kan tilbagekalde et samtykke.

15. Persondataloven indeholder en bestemmelse omkring god databehandlingsskik

og opbevaring af indsamlede data, jf. § 5, stk. 1, og stk. 5:

§ 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

[…]

Stk. 5. Indsamlede oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identifi-

cere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål,

hvortil oplysningerne behandles.

16. Ifølge Persondataloven skal den dataansvarlige træffe fornødne tekniske og

organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger fortabes, forringes

eller kommer uvedkommende til kendskab, jf. § 41, stk. 3, i lov nr. 429 af lov om

behandling af personoplysninger fra den 31. maj 2000:

§ 41. Personer, virksomheder m.v., der udfører arbejde under den dataansvarlige eller databe-

handleren, og som får adgang til oplysninger, må kun behandle disse efter instruks fra den data-

ansvarlige, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte instruks må ikke begrænse den journalistiske frihed eller være til hin-

der for tilvejebringelsen af et kunstnerisk eller litterært produkt.

Stk. 3. Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-

staltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt

mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med

loven. Tilsvarende gælder for databehandlere.

[…]

17. Det følger af § 14 i sikkerhedsbekendtgørelsen, at det er en forudsætning for

etablering af eksterne kommunikationsforbindelser, at uvedkommende ikke kan få

adgang til personoplysninger, jf. Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til

beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning nr.

528 af 15. juni 2000:

§ 14. Der må kun etableres eksterne kommunikationsforbindelser, hvis der træffes særlige foran-

staltninger for at sikre, at uvedkommende ikke gennem disse forbindelser kan få adgang til per-

sonoplysninger.
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18. Ifølge § 13 i Energitilsynets forretningsorden kan Energitilsynets formand

træffe afgørelse i sager af hastende karakter eller sager, som efter formandsskabets

vurdering er egnet til, at formanden træffer afgørelse:

§ 13. Energitilsynets formand kan afgøre sager, der er så hastende, at de ikke kan afvente en fo-

relæggelse for Energitilsynet, eller som efter formandskabets vurdering i øvrigt er egnede til, at

formanden træffer afgørelse. Beretning om sådanne afgørelser skal gives på det nærmest føl-

gende møde i Energitilsynet.
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HØRINGSNOTAT – VILKÅR FOR TREDJE-
PARTERS ADGANG TIL OG BRUG AF DA-
TAHUBBEN 

HØRINGSNOTAT 

1. På baggrund af Energinet.dks anmeldelse af fire metoder i ”Vilkår for adgang til

og brug af datahubben – tredjeparter” har sekretariatet udarbejdet et udkast til

tilsynsnotat. Dette udkast har i perioden den 9. februar 2016 til den 23. februar

2016 været sendt i høring hos alle elleverandører, netvirksomheder, mæglere på

energiområdet, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Industri, De Frie Energisel-

skaber, Energisammenslutningen, Forbrugerrådet, Konkurrence- og Forbrugersty-

relsen, Landbrug & Fødevarer, Datatilsynet, Foreningen af Slutbrugere, Anke-

nævnet på Energiområdet, Danmarks Vindmølleforening, Energistyrelsen og

Energinet.dk. Endvidere har udkast til dette tilsynsnotat været lagt på Energitilsy-

nets hjemmeside i samme periode, således at øvrige interessenter har haft mulig-

hed for at komme med kommentarer.

2. Sekretariatet har modtaget høringssvar fra Datatilsynet, Konkurrence- og For-

brugerstyrelsen, Banedanmark, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet

TÆNK og Dansk Industri. Heraf havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,

Dansk Energi samt Dansk Industri ingen bemærkninger til den fremsendte høring.

3. Sekretariatet for Energitilsynet har derudover haft metodeanmeldelsen og selve

vilkårene for tredjeparters adgang til datahubben i høring på Energitilsynets

hjemmeside i perioden den 19.- 26. januar 2016. Sekretariatet modtog i den for-

bindelse et høringssvar fra DONG Energy.

4. Nedenfor gennemgås høringssvarene med sekretariatets bemærkninger hertil.

INDKOMNE HØRINGSSVAR MED SEKRETARIATETS BEMÆRKNIN-

GER HERTIL 

Datatilsynet 

5. Datatilsynet har fremsendt høringssvar i e-mail af 22. februar 2016. Høringssva-

ret er opdelt i en række bemærkninger, som vil blive behandlet nedenfor.

Generelt 

6. Datatilsynet bemærker generelt, at når personoplysninger videregives fra en

dataansvarlig til en anden, overgår ansvaret for behandlingen af oplysninger lige-

ledes. Dette betyder, at den nye dataansvarlige efter videregivelsen bliver dataan-
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svarlig for sin egen behandling af personoplysningerne, og den nye dataansvarlige 

er dermed selvstændig ansvarlig for overholdelse af persondatalovens regler. Når 

Energinet.dk har videregivet oplysninger til en tredjepart via datahubben, er det 

herefter tredjepartens eget ansvar at overholde persondataloven, herunder reglerne 

omkring datasikkerhed. 

7. Energinet.dk har på baggrund af Datatilsynets høringssvar uddybet formulerin-

gen i vilkårenes pkt. 3.1 omkring krav til behandling af oplysninger. Det fremgår

nu af dette punkt, at når Energinet.dk således har videregivet oplysninger til en

tredjepart via datahub, er det herefter tredjepartens eget ansvar at overholde per-

sondataloven, herunder reglerne om datasikkerhed.

8. Sekretariatet har generelt præciseret i tilsynsafgørelsen, at ansvaret for overhol-

delse af persondataloven, herunder reglerne omkring datasikkerhed, overgår til den

nye dataansvarlige, når Energinet.dk har videregivet oplysninger til en tredjepart

via datahubben.

9. Sekretariatet bemærker desuden, at Energinet.dk i metode 2 omkring krav til

behandlingen af oplysninger lægger til grund, at tredjeparten indestår for at have

truffet nødvendige og tilstrækkelig tekniske (herunder IT-tekniske) og organisato-

riske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om data hændeligt eller ulov-

ligt fortabes, forringes eller kommer uvedkommende til kendskab. Energinet.dk

ønsker med valget af denne metode at sikre den bedst mulige datasikkerhed om-

kring brugen af datahubben. Energinet.dk lægger efter sekretariatets vurdering i

denne metode ansvaret for behandlingen af data udtrukket fra datahubben over på

tredjeparten, idet metoden stiller krav til tredjepartens behandling af data udtrukket

af datahubben, herunder god databehandlingsskik.

Tredjepartens adgang til oplysninger: 

10. Datatilsynet har bemærket, at tredjeparters adgang til oplysninger om kunder i

datahubben sker på baggrund af et samtykke fra den enkelte kunde. Datatilsynet

gør i den forbindelse opmærksom på, at et samtykke skal være frivilligt, specifik

og en informeret viljestilkendegivelse, jf. persondatalovens § 3, nr. 8. Heri ligger

blandt andet, at samtykket skal være konkretiseret i den forstand, at det klart og

utvetydigt fremgår, hvad det er, der meddeles samtykke til.

11. Datatilsynet bemærker desuden, at den registrerede til enhver tid kan tilbage-

kalde et samtykke, jf. persondatalovens § 38. Virkningen heraf vil være, at den

behandling, som den registrerede har givet samtykke til, normalt ikke må finde

sted fremover.

12. Det fremgår af udkastet til tilsynsnotatet, at samtykke gives via tredjepartens

hjemmeside. Datatilsynet skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at Energi-

net.dk – som dataansvarlig for videregivelsen – har ansvaret for, at der er et gyl-

digt samtykke.

13. I metode 4 omkring ophør af disse vilkår fremgår det, hvornår en tredjepart

kan udelukkes fra at indhente data fra datahubben. Datatilsynet går i den forbin-
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delse ud fra, at det her sigtes på generel udelukkelse fra at gøre brug af datahub-

ben.  

14. Datatilsynet gør desuden opmærksom på, at da videregivelse af oplysninger

sker på baggrund af et samtykke fra kunden, skal adgangen til den specifikke kun-

de straks lukkes, såfremt kunden tilbagekalder sit samtykke. Dette gælder med-

mindre en anden hjemmel kan danne grundlag for videregivelsen.

15. Energinet.dk har oplyst, at Energinet.dk, som sidste trin i processen for kun-

dens afgivelse af samtykke til en tredjepart, vil gøre kunden særligt opmærksom

på, hvad der gives samtykke til. Derudover vil kunden i processen for afgivelse af

samtykke til en tredjepart skulle foretage et aktivt valg af, hvilke målepunkter og

hvilke oplysninger på måledata (enten pr. time eller sum pr. dag, måned eller år)

Energinet.dk (datahubben) må udlevere til tredjeparten.

16. Energinet.dk har derudover oplyst, at alle kunder via www.eloverblik.dk kan

se egne målepunkter, herunder hvilke tredjeparter, der har adgang til data for må-

lepunktet. Alle kunders samtykke til tredjepartens indhentelse af data vil automa-

tisk udløbe efter 365 dage, men kunden har også i løbet af året mulighed for at

tilbagekalde et samtykke, hvilket vil have den konsekvens, at en tredjepart fra

tilbagekaldelsen ikke længere vil have adgang til data for målepunktet.

17. Sekretariatet bemærker hertil, at det på baggrund af Datatilsynets bemærknin-

ger er præciseret i tilsynsnotatet, hvilke krav der i henhold til persondataloven er

til et samtykke, herunder at der skal være mulighed for at tilbagekalde et samtyk-

ke, jf. persondatalovens § 3, nr. 8 og § 38. Derudover er det præciseret i tilsynsno-

tatet, at Energinet.dk, som ansvarlig for videregivelsen, har ansvaret for, at der er

et gyldigt samtykke.

God databehandlingsskik: 

18. Datatilsynet bemærker, at persondataloven ikke indeholder regler om god IT-

skik eller god dataskik. Persondatalovens § 5, stk. 1 omtaler derimod god databe-

handlingsskik.

19. Sekretariatet har rettet formuleringerne i tilsynsnotatet, således at disse stem-

mer overens med persondataloven.

Banedanmark og Vejdirektoratet 

20. Banedanmark har den 19. februar 2016 afgivet høringssvar i samarbejde med

Vejdirektoratet.

21. I høringssvaret bemærkes, at der i indledningen af tilsynsnotatet er nævnt hvil-

ke typer af virksomheder, der kan få tredjepartsadgang til datahubben (metode 1).

Banedanmark og Vejdirektoratet ønsker at blive tilføjet til denne liste med den

begrundelse, at begge organisationer er offentlige instanser, der har mange måle-

punkter – ca. 2.500 hver – og som har brug for at kunne følge direkte med i da-

taflowet på timebasis uden, at det skal gå via en anden part, da både Banedanmark

og Vejdirektoratet leverer data til andre virksomheder. Samtidig vil en tredjeparts-
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adgang give Banedanmark og Vejdirektoratet mulighed for at kunne hente data 

direkte til fx Omega-systemet. 

22. Energinet.dk bemærker hertil, at Banedanmark og Vejdirektoratet opfylder

betingelserne for at kunne indhente data for egne målepunkter via kundestyret

adgang, og dermed kan de to organisationer opnå adgang til at indhente måledata

fra datahubben og direkte ind i deres egne systemer. Hvis data skal videregives

direkte fra datahubben til en anden part, vil dette foregå på samme vilkår som for

tredjeparter, idet der skal foreligge et samtykke til videregivelsen.

23. Sekretariatet bemærker hertil, at Banedanmark og Vejdirektoratet således kan

få adgang til data omkring organisationernes målepunkter direkte, idet begge or-

ganisationer er kunder på de respektive målepunkter. På den måde kan Banedan-

mark/Vejdirektoratet, som elkunder, samle deres målepunkter, således at de to

organisationer kan få et samlet overblik over deres forbrug. Det er således ikke

umiddelbart relevant for Banedanmark og Vejdirektoratet at få adgang til data i

datahubben via tredjepartsadgang, da organisationerne allerede har den primære

adgang til data – som kunder.

Dansk Erhverv 

24. Dansk Erhverv har i e-mail af den 26. februar 2016 indsendt høringssvar. Dette

høringssvar er modtaget efter høringsfristens udløb, men sekretariatet har alligevel

valgt at lade dette høringssvar indgå i vurderingen af de anmeldte vilkår for tredje-

parters adgang til og brug af datahubben.

Krav om NemID: 

25. Dansk Erhverv har i en anden sammenhæng bemærket, at kravet om NemID til

indhentning af fuldmagt besværliggør processen med indhentning af data, men

Dansk Erhverv anerkendte dengang kravet som en pragmatisk løsning, idet oplys-

ningerne kunne være forretningsfølsomme. Dansk Erhverv finder dog, at det er

væsentligt, at der til stadighed arbejdes for øget brugervenlighed samt at sikre, at

der ikke opstilles unødige barriere for adgang til ikke-følsomme data, fx aggrege-

rede måledata, der kan give et overblik over elforbruget i forskellige dele af landet,

men ikke siger noget om den enkelte elforbruger.

26. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at kravet om NemID er en

teknisk løsning, som gør det muligt for tredjeparten at underskrive ”Vilkår for

adgang til og brug af datahubben – tredjeparter” via Energinet.dks hjemmeside.

Energinet.dk har af administrative grunde valgt denne løsning. Kravet om virk-

somheds NemID har således betydning for, om virksomheden overhovedet kan

blive optaget som tredjepart, og dermed kan begynde indsamlingen af samtykke

fra kunder og i sidste ende få adgang til disse kunders oplysninger i datahubben.

Sekretariatet vurderer umiddelbart, at kravet om NemID har begrænsede følger for

virksomhederne, idet virksomhederne alene skal registrere sig som tredjepart én

gang hos Energinet.dk, og tredjeparten skal således ikke bruge NemID i forbindel-

se med selve indsamlingen af samtykke fra kunderne. Adgangen som tredjepart til

datahubben giver desuden bedre adgang til aggregerede måledata.

Side 12 af 26



ENERGITILSYNET | HØRINGSNOTAT – VILKÅR FOR TREDJEPARTERS ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN

Definition af tredjepart med adgang til datahubben: 

27. Dansk Erhverv finder, at det er centralt at give flest mulige spillere med legi-

time interesser lettest mulig adgang til datahubben. Her finder Dansk Erhverv det

afgørende, at det ikke er unødigt besværligt at blive godkendt og komme i gang

med at arbejde med datahubben. Det vil blot stille sig i vejen for de opstillede

formål med datahubben – nemlig innovation, konkurrence og iværksættelse.

28. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at det er nødvendigt af hensyn

til beskyttelse af data i datahubben, at den enkelte kunde har givet samtykke til, at

en tredjepart kan få adgang til oplysninger om kunden i datahubben. Når dette

krav er opfyldt, kan tredjeparten – under hensyn til kravene for behandling af per-

sonoplysninger, herunder blandt andet persondataloven – bruge data til innovation,

konkurrence og iværksættelse.

Forbrugerrådet 

29. Forbrugerrådet har i e-mail af den 29. februar 2016 indsendt høringssvar. Dette

høringssvar er modtaget efter høringsfristens udløb, men sekretariatet har alligevel

valgt at lade dette høringssvar indgå i vurderingen af de anmeldte vilkår for tredje-

parters adgang til og brug af datahubben.

30. Forbrugerrådet savner i de anmeldte vilkår en beskrivelse af, hvilke rettigheder

og hvilke oplysninger om deres rettigheder tredjeparten skal give forbrugeren ved

anmodningen om afgivelse af fuldmagt. Det kan eksempelvis være centralt at gøre

det klart, for hvilken begrænset periode fuldmagten er gyldig, hvornår oplysnin-

gerne slettes hos tredjeparten, og hvordan forbrugeren kan trække sit samtykke

tilbage.

31. Energinet.dk har oplyst, at en kundes samtykke til en tredjepart omkring ind-

hentelse af oplysninger i datahubben automatisk udløber efter 365 dage, og at

kunden altid har mulighed for at trække sit samtykke tilbage med øjeblikkelig

virkning. Energinet.dk vil derudover som sidste trin i kundens proces med afgivel-

se af samtykke til en tredjepart gøre særligt opmærksom på, hvad der gives sam-

tykke til, ligesom kunden i processen vil skulle foretage aktivt valg af, hvilke må-

lepunkter og hvilke opløsninger på måledata (enten pr. time eller sum pr. dag,

måned eller år), Energinet.dk (datahub) må udlevere.

32. Energinet.dk har i forhold til tredjepartens sletning af data oplyst, at private

databehandlere også er omfattet af persondatalovens bestemmelser, herunder reg-

lerne for opbevaring, håndtering og sletning af data. Der er flere steder i personda-

taloven
1
, der angiver regler for dette, blandt andet § 5, stk. 5, hvor det fremgår, at

indsamlede oplysninger ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for at

identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af

hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

1 Lov om behandling af personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000. 
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33. Sekretariatet bemærker, at de anmeldte vilkår generelt henviser til, at tredje-

parten skal overholde gældende lovgivning, herunder persondataloven, i forbindel-

se med indhentelse og behandling af oplysninger samt kommunikation med data-

hubben. Det er reguleret i persondataloven
2
, at tredjeparten ikke må opbevare data

i længere tid, end det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil oplysningerne

behandles. Det er alene professionelle virksomheder, institutioner eller offentlige

myndigheder, som i henhold til disse vilkår kan blive optaget som tredjepart i da-

tahubben. Sekretariatet lægger derfor til grund, at disse professionelle parter har

kendskab til den lovgivning, som regulerer behandling af oplysninger fra datahub-

ben, herunder persondataloven. Sekretariatet har derfor ikke fundet det nødven-

digt, at det i de anmeldte vilkår er specificeret, hvilke bestemmelser i persondata-

loven, tredjeparterne skal være særligt opmærksom på i forbindelse med opbeva-

ring og sletning af oplysninger, varighed af samtykke, tilbagekaldelse af samtykke

og lignende.

DONG Energy 

34. DONG Energy har den 26. januar 2016 i forbindelse med sekretariatets første

høringsrunde, som omhandlede selve metodeanmeldelsen på hjemmesiden, afgivet

et høringssvar.

35. DONG Energy bemærker, metodeanmeldelsen generelt savner specificering af

anvendelsesformålet og omfanget. DONG Energy finder, at metode 1 helt mangler

at nævne potentielle elleverandører som parter i løsningen, idet disse også vil op-

træde som tredjeparter for kunden, om end elleverandører allerede har adgang til

datahubben i andet regi.

36. Energinet.dk bemærker hertil, at Energinet.dk bevidst ikke har stillet krav til

anvendelsesomfanget i vilkårene for tredjepart, men at Energinet.dk har ønsket at

stille data til rådighed i bredest muligt omfang af hensyn til at understøtte størst

mulig konkurrence og produktudbud til kunderne. Alle elleverandører underskri-

ver en aktøraftale med Energinet.dk og er underlagt Energinet.dks markedsregler,

herunder de almindelige markedsbestemmelser i forskrift H1, kap. 3.5.1. omkring

elleverandørens adgang til historiske måledata vedrørende potentielle kunders

målepunkter.

37. Sekretariatet bemærker hertil, at de anmeldte metoder i vilkår for tredjeparters

adgang til og brug af datahubben er rettet mod tredjeparter, dvs. andre end elleve-

randører eller netvirksomheder, idet tredjeparters adgang ikke er reguleret på an-

den vis.

38. Derudover oplyser Energinet.dk, at implementeringen af kundestyret adgang,

herunder tredjepartsadgang, følger implementeringen af engrosmodellen. Energi-

2 Jf. § 5, stk. 5 i lov om behandling af personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000. 
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net.dk har i den forbindelse oprettet en særlig side
3
 på deres hjemmeside, hvor den 

overordnede plan for implementering af tredjeparts adgang fremgår.   

3 Se http://www.energinet.dk/DA/El/Engrosmodel/Projektaktiviteter/Sider/Tredjepartsadgang.aspx 
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USS/SHR 

13. januar 2016

Til Sekretariatet for Energitilsynet 

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af 

DataHub - Tredjepart 

Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale trans-

missionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer og 

vilkår1 anmelde metoder til Energitilsynets godkendelse. 

Energinet.dk fremsender hermed metodeanmeldelsen af: 

- Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart

Vilkårene for tredjepart er udarbejdet som følge af indførelsen af engrosmodel-

len, som indebærer omlægning af relationerne mellem aktørerne i elmarkedet. 

Engrosmodellen blev oprindelig vedtaget med Lov nr. 575 af 18. juni 2012 og 

skulle finde anvendelse fra den 1. oktober 2014. Engrosmodellen blev udskudt 

med Lov nr. 633 af 16. juni 2014 med 1 år til den 1. oktober 2015. Folketinget 

vedtog den 28. april 2015 yderligere to lovændringer vedr. Engrosmodellen: Lov 

nr. 577 om justering og udskydelse af Engrosmodellen og udskydelse af leve-

ringspligten og Lov nr. 578, som indeholder de elafgiftsmæssige tilpasninger til 

Engrosmodellen.  

Som følge af de vedtagne lovforslag er Energinet.dk’s forskrifter blevet opdate-

ret. Det har medført, at en aktør, der ikke kan betragtes som en elleverandør 

eller netvirksomhed, skal godkendes som legitim tredjepart, for at opnå adgang 

til data for et målepunkt i DataHub. Samtidig kan data kun hentes af tredjepar-

ter i DataHub, såfremt en kunde har givet fuldmagt hertil (såkaldt kundestyret 

adgang til data).   

Den generelle metode for kundestyret adgang til data blev udarbejdet og sendt i 

høring i efteråret 2013. Set i lyset af branchens kritik af Markedsforskrift H1 

”Skift af elleverandør, flytning mv. jf. Høringsnotat vedr. reviderede markedsfor-

skrifter som følge af indførelsen af engrosmodellen af 6. december 2013, vurde-

rede Energinet.dk, at der var behov for en fornyet drøftelse af adgangen 

til historiske timedata i en tilbudsfase. En diskussion, der grundlæggende 

1
BEK. nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders 

og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer mv. 
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handlede om at afveje hensyn til forbrugerbeskyttelse og styrket konkurrence. 

Til brug for denne drøftelse skitserede Energinet.dk tre modeller, hvor der som 

følge af en fornyet høring2 blev vedtaget et krav om skærpelse af adgangen til 

data i DataHub. Herunder blev det konkluderet, at der ved Engrosmodellens 

indførelse skulle indføres et krav om elektronisk fuldmagt, dog under samtidig 

fokus på øget brugerfunktionalitet i DataHub kundeportalen (eloverblik.dk).  

Ændringer i DataHub kundeportalen er efterfølgende blevet implementeret i 

efteråret 2015, hvor kunder kan danne sig et overblik over egne målere og kan 

lave ét samlet udtræk for alle egne målere i Excel-format til evt. udlevering til 

en tredjepart. 

Nærværende dokument ’Vilkår for adgang til og brug af DataHub – Tredjepart’ 

beskriver vilkårene hvormed en tredjepart godkendes som legitim tredjepart hos 

Energinet.dk. De identificerede metoder i ’Vilkår for adgang til og brug af Data-

Hub – Tredjepart’ er ikke tidligere metodeanmeldt.  

’Vilkår for adgang til og brug af DataHub – Tredjepart’ træder i kraft den 1. april 

2016. 

For så vidt angår denne metodeanmeldelse er der ikke på nuværende tidspunkt 

fastsat fælles standarder eller anbefalinger for håndtering af tredjeparter i de 

andre nordiske lande, ligesom der ikke i regi af NordREG er udarbejdet fælles 

nordiske anbefalinger for de metoder, der vedrører tredjepart. 

Læsevejledning 

Metodeanmeldelsen er bygget op således: 

(a) gengivelse af metodevalget.

(b) baggrunden for metodevalget.

Energinet.dk har i valget af metoder haft fokus på Elforsyningslovens3 krav, der 

fastslår, at vilkår skal være gennemsigtige, rimelige, objektive, ikke-

diskriminerende og offentligt tilgængelige, som blandt andet anført i lovens § 6, 

stk. 4 og § 31, stk. 2.  

Metoderne er udarbejdet i overensstemmelse med Elforsyningslovens formåls-

bestemmelse i § 1, herunder hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkono-

mi, miljø og forbrugerbeskyttelse, jf. § 1, stk. 1, samt sikring af en effektiv an-

vendelse af økonomiske ressourcer og målet om at skabe konkurrence på mar-

keder for produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2. Elforsyningsloven 

præciserer særligt i forhold til Energinet.dk, at virksomheden skal udføre sine 

opgaver i overensstemmelse med § 1, stk. 2, jf. § 31, stk. 1. 

2 Høringsparter: Energitilsynet, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Landbrug og Fødevarer, Dansk Energi, Dansk Erhverv, 

Dansk Industri, Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Energistyrelsen, Mæglere, Foreningen for Slutbrugere af Energi, 

Frie elforbrugere, Ankenævnet på Energiområdet, Energiklagenævnet, De frie energiselskaber, Konkurrence- & forbru-

gerstyrelsen og Forbrugerrådet. 
3 LBK nr. 1329 af 25. november 2013 med senere ændringer 
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Kapitel 1 Generelle vilkår 

Metode 1: Krav for optagelse som tredjepart 

Afsnit 2.1. 

A. Metodevalg

Det er en betingelse for optagelse som tredjepart hos Energinet.dk, at virksomheden kan opfylde

følgende krav:

 Virksomheden er momsregistreret i Danmark.

 Virksomheden kan fremsende dokumentation (fx vedtægter el. lign.) for selskabets for-

mål, herunder formål med at indhente kunders data fra DataHub.

 Virksomhedens aktiviteter ligger inden for et af følgende områder:

o Mægler, dvs. en virksomhed som handler på en elleverandørs vegne og mar-

kedsfører elleverandørens produkter over for kunder, eller som på en kundes

vegne afsøger kundens muligheder for indgåelse af aftaler med elleverandører.

o Energirådgiver, dvs. en virksomhed som afsøger kundens muligheder for bedre

energiudnyttelse eller energibesparelser.

o Serviceudbyder, der varetager funktioner i det danske elmarked med henblik på

at oplyse, vejlede eller regulere det løbende energiforbrug og/eller produktion for

en kunde.

o Øvrige virksomheder, institutioner eller myndigheder, der ifølge gældende lov-

givning har autorisation til at indhente data.

 Virksomheden kan autentificere sig med gyldig NemID virksomhedssignatur fra Nets.

 Virksomheden har egen hjemmeside.

B. Baggrunden for metodevalg

Betingelserne for optagelse som tredjepart hos Energinet.dk er fastsat med udgangspunkt i El-

forsyningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 (§28, stk. 2 nr. 7), og samtidigt

med reference til notatet ’Markedsregisteret’ fra 2009, som beskriver det overordnede formål

med udviklingen af DataHub. Generelt skal data i DataHub gøres let tilgængelige for forbrugere

og aktører på elmarkedet, og data skal i øvrigt udleveres af Energinet.dk uden betaling. Ønsket

er, at dette kan fremme forbrugernes aktive medvirken til at opnå energibesparelser, og at en

åben adgang til data vil bidrage til mere innovation og konkurrence på elmarkedet.

Energinet.dk har i udarbejdelsen af vilkårene for tredjepart, og den tekniske løsning for indhent-

ning af data, taget størst mulig hensyn hertil. Det har dog, af hensyn til at opnå tilstrækkelig 

datasikkerhed omkring udleveringen af data, været nødvendigt at stille krav til det at blive tred-

jepart. Det følger samtidig af hensigterne med Elforsyningslovens §28, stk. 2 nr. 7, hvor det 

fremgår at: 

- ” …Udviklingen af datahub’ens funktionalitet i retning af flere informationer af nærmere per-

sonlig interesse vil derfor ske i respekt for principperne om »privacy by design, som data-

hub’en og Energinet.dk’s forskrifter vedrørende anvendelsen af datahub’en løbende skal

indarbejde...”

Kravene i metode 1 kan opdeles i to, dels krav for optagelse som tredjepart hos Energinet.dk, 

dels tekniske krav for kundens afgivelse af fuldmagt og tredjeparts indhentning af data. 

Krav for optagelse som tredjepart hos Energinet.dk: 

I udgangspunktet har Energinet.dk ikke haft til hensigt at lave en snæver definition af tredjepar-

ter, idet hele filosofien bag løsningen bygger på, at det er kunden, som bestemmer (privacy by 

design), hvilke data der skal udleveres fra Energinet.dk (DataHub). For godkendte tredjeparter 
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er der sagt med andre ord ikke direkte adgang til DataHub, og de vil i alle tilfælde skulle indhen-

te en tilladelse af kunden i form af en elektronisk fuldmagt.  

Energinet.dk stiller krav til, at en tredjepart skal være registret som en juridisk person med CVR-

nr. Det skyldes, at slutkunder via DataHub’s kundeportal selv kan se data for egne elmålere og i 

øvrigt kan udtrække data til Excel, og dele direkte med tredjepart. Herudover kan kunden dele 

visningen (adgangen til DataHub’s kundeportal) med andre personer (fx med øvrige beboere i 

husstanden eller med familiemedlemmer el. lign) ved at udlevere webadgangskoden på måle-

punktet.  

Ligeledes stilles der krav til, at tredjeparter skal dokumentere formålet med at indhente data, 

herunder at tredjeparter er registreret som mægler, energirådgiver eller serviceudbyder. Alter-

nativt som en virksomhed, institution eller myndighed, der kan påvise hjemmel til indhentning af 

data fra DataHub. 

Generelt set skyldes dette krav, at Energinet.dk administrativt ønsker og praktisk skal kunne 

forhåndsvurdere, hvorvidt der er tale om et legitimt formål med at indhente og anvende data fra 

DataHub. Metoden er indsat med henblik på at beskytte forbrugere, og i det hele taget sikre den 

størst mulige databeskyttelse. Energinet.dk vil ud fra den konkrete sag vurdere, hvorvidt virk-

somheden opfylder disse vilkår, herunder primært at formålet med at indhente data ligger inden 

for hjemmelen i Elforsyningsloven (§28, stk. 2 nr. 7).  

Tekniske krav for kundens afgivelse af fuldmagt og tredjeparts indhentning af data 

Af administrative hensyn har det været et ønske fra Energinet.dk’s side, at ’Vilkår for adgang til 

og brug af DataHub – Tredjepart’ underskrives elektronisk via Energinet.dk’s hjemmeside. Såle-

des er der indsat et krav om, at tredjepart skal have et gyldigt NemID. 

Efter optagelse som tredjepart hos Energinet.dk, kan tredjepart påbegynde indsamlingen af 

fuldmagter fra kunder, og efterfølgende løbende indhente data i DataHub fra de kunder, hvor der 

er givet positiv accept.  

Som løsningen er specificeret af Energinet.dk, kan en kunde alene igangsætte processen for 

tildeling af adgang til data via tredjepartens hjemmeside. Herved opstår kravet om egen hjem-

meside. Kunden skal gøres opmærksom på tredjepartens hensigter, ligesom det giver mulighed 

for kunden på egen hånd at vurdere, hvorvidt formålet ser ud til at være legitimt. Samtidig giver 

det tredjepart visse praktiske fordele, fx muligheder for markedsføring eller mulighed for at oply-

se evt. bilaterale vilkår med kunden og tredjepart. Vilkår som løbende kan ændre sig uafhængigt 

af DataHub.  

Herved igangsættes processen for afgivelse af fuldmagt nemt ved, at kunden kontaktes direkte 

af tredjepart, som herefter kan henvise kunden til tredjepartens hjemmeside for afgivelse af 

fuldmagt. Efter fuldmagten er registreret hos Energinet.dk, kan tredjeparten indhente oplysnin-

ger om kunden og kundens elforbrug.  

Metode 2: Datakvalitet 

Afsnit 2.6 

A. Metodevalg

Data, som returneres fra DataHub, vil altid være baseret på aktuelle værdier. Stam- og måledata

kan blive ændret efterfølgende, ligesom måledata kan være ufuldstændig i DataHub på anmod-

ningstidspunktet.
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B. Baggrunden for metodevalg

Jf. markedsforskrifterne for indsendelse af stam- og måledata kan der være forsinkelse på ind-

sendelsen af opdateringer fra aktører til DataHub, ligesom det er tilladt at indsende korrektioner

til allerede eksisterende data i DataHub tilbage i tid.

Metoden er således en direkte følge af kravene til netvirksomheders og elleverandørers indsen-

delse af oplysninger til DataHub.  

Kapitel 3. Krav til behandling af oplysninger 

Metode 3: Krav til behandling af oplysninger 

Afsnit 3.2. 

A. Metodevalg

3.2. Tredjeparten indestår for at have truffet de nødvendige og tilstrækkelige tekniske (herunder

IT) og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om data hændeligt eller

ulovligt fortabes, forringes eller kommer uvedkommende til kendskab.

B. Baggrunden for metodevalg

Metoden er indsat med henblik på at sikre den bedst mulige datasikkerhed omkring brugen af

DataHub og opfordrer til en god dataskik. Metoden omfatter alle aktører, der kommunikerer og

udveksler informationer med DataHub, og fremgår således også af vilkårene for såvel netvirk-

somheder, elleverandører og balanceansvarlige.

Kapitel 4. Pligt til at informere 

Metode 4: Pligt til at informere 

Afsnit 4.1 og 4.2.  

A. Metodevalg

4.1. Begge parter skal bidrage til gennemførelsen af denne aftale. Begge parter skal derfor stille

den nødvendige information til drift af DataHub til rådighed for hinanden uden ugrundet ophold.

4.2. Hvis tredjepartens forhold ændres, skal tredjeparten straks informere Energinet.dk om æn-

dringerne.  

B. Baggrunden for metodevalg

Metoden er indsat med henblik på at sikre den bedst mulige datasikkerhed, herunder sikre vedli-

geholdelse af IT-systemer og dataadgange. Dels at brugeradgange og fuldmagter lukkes i tilfæl-

de, hvor en tredjepart ikke længere ønsker at benytte data fra DataHub, dels at tredjepart gøres

opmærksom på ændringer vedr. vilkår eller systemmæssige ændringer fra Energinet.dk’s side.

Kapitel 8. Ophør 

Metode 5: Ophør af vilkår 

Afsnit 8.2 - 8.4.  

A. Metodevalg

8.2 Energinet.dk har ret til at bringe nærværende vilkår til ophør med 6 måneders

varsel over for tredjepart.
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8.3 Ved væsentlig misligholdelse af vilkårene har Energinet.dk ret til med øjeblikkelig virkning at 

udelukke tredjeparten fra at indhente data fra DataHub indtil misligholdelsen kan dokumenteres 

at være bragt i orden. 

8.4 Kan tredjeparten ikke dokumentere betryggende foranstaltninger mod misligholdelse af nær-

værende vilkår, har Energinet.dk ret til at bringe nærværende vilkår til ophøre med øjeblikkelig 

virkning. 

B. Baggrunden for metodevalg

Såfremt vilkårene misligeholdes, fx ved at Energinet.dk gøres opmærksom på, at data hændeligt

eller ulovligt fortabes, forringes eller kommer uvedkommende til kendskab, kan Energinet.dk

udelukke tredjeparten fra at kunne indhente data i DataHub. Herudover gælder, at Energinet.dk

generelt set forbeholder sig retten til at opsige vilkårene med 6 måneders varsel, fx ved ændring

af lovgivning eller omlægning af IT-systemer.

Metoden følger af persondatalovens § 41, stk.3, at den dataansvarlige og databehandlere i øvrigt 

skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysnin-

ger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til 

uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.  

Herudover følger det af sikkerhedsbekendtgørelsens § 14 (BEK. nr. 528 af 15. juni 2000), at der 

kun må etableres eksterne kommunikationsforbindelser, såfremt der træffes særlige foranstalt-

ninger for at sikre, at uvedkommende ikke kan få adgang til personoplysningerne. 
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Vilkår for adgang til og brug af DataHub 
– Tredjepart

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den 
kundestyrede adgang til data i DataHub. 

Baggrund og formål1.
1.1 Energinet.dk er i henhold til Bekendtgørelse af lov om elforsyning1 (herefter

Elforsyningsloven) § 28, stk. 2, nr. 7 ansvarlig for etablering og drift af en 
DataHub til håndtering af måledata mv. 

1.2 Som ansvarlig for drift af DataHub skal Energinet.dk fastsætte ikke-
diskriminerende og objektive vilkår for brugen heraf. Bestemmelserne i disse 
vilkår er således fastsat i henhold til Elforsyningslovens § 28, stk. 2 nr. 13, § 
31, stk. 2 og § 72 a. 

1.3 Vilkårene gælder for tredjeparters optagelse og løbende indhentning af data fra 
DataHub. 

1.4 Bestemmelserne i disse vilkår er fastsat med henblik på: 
 at skabe bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for

produktion og handel med elektricitet,
 at sikre formidlingen af data af relevans for tredjeparter i markedet, og

dermed understøtte et smidigt elmarked.

Generelle vilkår2.
2.1 Det er en betingelse for optagelse som tredjepart hos Energinet.dk, at

virksomheden kan opfylde følgende krav:  

 Virksomheden er momsregistreret i Danmark.
 Virksomheden kan fremsende dokumentation (fx vedtægter el. lign.) for

selskabets formål, herunder formål med at indhente kunders data fra
DataHub.

1 LBK nr. 1329 af 25/11/2013 med senere ændringer.

16. november 2015
USS/ACH
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 Virksomhedens aktiviteter ligger inden for et af følgende områder: 
o Mægler, dvs. en virksomhed som handler på en elleverandørs 

vegne og markedsfører elleverandørens produkter over for 
kunder, eller som på en kundes vegne afsøger kundens 
muligheder for indgåelse af aftaler med elleverandører. 

o Energirådgiver, dvs. en virksomhed som afsøger kundens 
muligheder for bedre energiudnyttelse eller energibesparelser. 

o Serviceudbyder, der varetager funktioner i det danske elmarked 
med henblik på at oplyse, vejlede eller regulere det løbende 
energiforbrug og/eller produktion for en kunde. 

o Øvrige virksomheder, institutioner eller myndigheder, der ifølge 
gældende lovgivning har autorisation til at indhente data.  

 Virksomheden kan autentificere sig med gyldig NemID. 
virksomhedssignatur fra Nets. 

 Virksomheden har egen hjemmeside. 
 

2.2 Ved underskrift med NemID af nærværende vilkår giver Energinet.dk 
tredjeparten adgang til løbende indhentning af data fra DataHub, i de tilfælde 
hvor kunde i DataHub har registreret en gyldig fuldmagt.  

 
2.3 En fuldmagt fra en kunde indhentes elektronisk via den kundestyrede adgang 

til data og er først gyldig fra det øjeblik, hvor kunden har givet sin elektroniske 
accept med NemID. 

  
2.4 Efter en kunde har givet fuldmagt kan tredjeparten indhente data via en 

hjemmeside hos Energinet.dk. Tredjeparten kan vælge at implementere en 
systemmæssig integration med egne IT-systemer for at indhente data direkte 
fra DataHub (webservices).  
 

2.5 Energinet.dk stiller ift. indhentning af data fra DataHub et testsystem til 
rådighed, som tredjepart kan benytte ift. at sikre at data kan indhentes, og at 
integrationen med egne IT-systemer er gennemført. 
 

2.6 Data, som returneres fra DataHub, vil altid være baseret på aktuelle værdier. 
Stam- og måledata kan blive ændret efterfølgende, ligesom måledata kan 
være ufuldstændig i DataHub på anmodningstidspunktet.  
 

2.7 Energinet.dk er forpligtet til at forestå drift af DataHub i overensstemmelse 
med gældende lovgivning, herunder særligt lov om behandling af 
personoplysninger2, herunder god IT-skik. Energinet.dk er forpligtet til at 
træffe de nødvendige og tilstrækkelige tekniske (herunder IT) og 
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at data i DataHub kommer 
uvedkommende til kendskab. 
 

  

                                               
2 Lov nr 429 af 31/05/2000 med senere ændringer. 
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 Krav til behandling af oplysninger 3.
3.1 Tredjeparten indestår over for Energinet.dk for, at tredjepartens indhentelse 

og behandling af oplysninger samt kommunikation med DataHub sker i 
overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder særligt lov om 
behandling af personoplysninger.  

 
3.2 Tredjeparten indestår for at have truffet de nødvendige og tilstrækkelige 

tekniske (herunder IT) og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at 
oplysninger om data hændeligt eller ulovligt fortabes, forringes eller kommer 
uvedkommende til kendskab. 
 

 Pligt til at informere 4.
4.1 Begge parter skal bidrage til gennemførelsen af denne aftale. Begge parter 

skal derfor stille den nødvendige information til drift af DataHub til rådighed for 
hinanden uden ugrundet ophold. 
 

4.2 Hvis tredjepartens forhold ændres, skal tredjeparten straks informere 
Energinet.dk om ændringerne.  

 
4.3 Hvis det kommer tredjepart til kende, at der i tredjepartens håndtering af data 

er sket brud på 3.1 og eller 3.2., er det tredjepartens pligt at oplyse dette til 
Energinet.dk uden ugrundet ophold. 
 

 Energinet.dks adgang til og brug af oplysninger 5.
5.1 Energinet.dk har til driftsmæssige formål og til opfyldelse af Energinet.dks 

opgaver i henhold til Elforsyningsloven og anden lovgivning til enhver tid ret til 
nødvendig indsigt i tredjepartens aktiviteter, herunder brug af data m.v.  

 
5.2 Energinet.dk foretager logning af alle tredjepartens aktiviteter i Datahub af 

hensyn til kontrol af tredjepartens overholdelse af nærværende vilkår. Til 
varetagelse heraf foretager Energinet.dk kontrol af loggen samt individuel 
kontrol i forbindelse med fx driftsnedbrud eller mistanke om overtrædelse af 
nærværende vilkår. 

 

 Erstatningsansvar 6.
6.1 Begge parter er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om 

erstatningsansvar. Der kan dog ikke kræves erstatning for indirekte tab, 
herunder driftstab, avancetab, tab af data og/eller følgeskader, med mindre 
dette skyldes groft uagtsomme eller forsætlige forhold fra den ansvarlige part. 
 

6.2 Energinet.dk er ikke ansvarlig over for tredjeparten for rigtigheden af de af 
aktørerne indmeldte oplysninger i DataHub. Energinet.dk er således ikke 
ansvarlig for, at aktørerne fremsender ufuldstændige eller fejlagtige 
oplysninger og undlader at rette disse inden for de til enhver tid gældende 
tidsfrister, herunder at tredjeparten måtte anvende sådanne oplysninger, som 
er indsendt af en aktør. 
 

 Ændringer i vilkår 7.
7.1 Energinet.dk har ret til at foretage ændringer i nærværende vilkår med 6 

måneders varsel, med mindre der er tale om ændringer som anført i pkt. 7.2 
nedenfor. Før ændringer foretages, skal Energinet.dk give tredjeparten 
anledning til at kommentere de ændringer som foreslås foretaget.  
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7.2 Energinet.dk har i øvrigt ret til i nødvendigt omfang at ændre IT-

forudsætningerne for indhentning af stam- og måledata via den kundestyrede 
adgang til data i DataHub, f.eks. ændringer i funktionalitet, konfigurering m.v. 
med et rimeligt varsel. Såfremt ændringerne har væsentlig indflydelse på 
tredjepartens systemopsætning eller forretningsgange, skal Energinet.dk 
tilstræbe så vidt muligt at informere tredjepart om ændringerne med længst 
mulig og mindst 6 måneders varsel. Hvis ændringerne skyldes hensyn til 
DataHubs fortsatte tekniske eller sikkerhedsmæssige drift, vil dette varsel dog 
kunne være kortere. 
 

7.3 Energinet.dk har desuden ret til med rimeligt varsel at foretage ændringer, 
som følge af ændringer i gældende lovgivning, som har betydning for 
Energinet.dk's drift af DataHub. Energinet.dk skal ved sådanne ændringer så 
vidt muligt konsultere tredjepart og forsøge så vidt muligt at varsle de 
pågældende ændringer, dog således at ændringerne under alle 
omstændigheder kan træde i kraft fra tidspunktet for lovændringernes 
ikrafttræden. 
 

 Ophør 8.
8.1 Nærværende vilkår kan af tredjepart bringes til ophør uden varsel.  

 
8.2 Energinet.dk har ret til at bringe nærværende vilkår til ophør med 6 måneders 

varsel over for tredjepart. 
 

8.3 Ved væsentlig misligholdelse af vilkårene har Energinet.dk ret til med 
øjeblikkelig virkning at udelukke tredjeparten fra at indhente data fra DataHub 
indtil misligholdelsen kan dokumenteres at være bragt i orden.  
 

8.4 Kan tredjeparten ikke dokumentere betryggende foranstaltninger mod 
misligholdelse af nærværende vilkår, har Energinet.dk ret til at bringe 
nærværende vilkår til ophøre med øjeblikkelig virkning.  
 

 Overdragelse 9.
9.1 Tredjeparten kan hverken helt eller delvist overdrage sine rettigheder eller 

forpligtelser i henhold til nærværende vilkår uden Energinet.dks forudgående 
skriftlige samtykke. 
  

 Force majeure  10.
Ingen af parterne skal i henhold til nærværende vilkår anses for ansvarlig over 
for den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens 
kontrol, og som parten ikke burde have taget i betragtning og ej heller burde 
have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres 
gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. 
 

10.1 Parterne skal informere hinanden om force majeure-begivenhedens indtræden 
samt afslutning uden ugrundet ophold.   
 

 Værneting og lovvalg 11.
11.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt og som 

parterne ikke ved fælles forhandling kan løse, skal først søges løst ved 
mediation mellem parterne. Mediationen skal ske i henhold til de til enhver tid 

Side 25 af 26



Sag 15/15597-4  5/5 
 
 

gældende regler for mediation under Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish 
Arbitration).  
 

11.2 Kan tvisten ikke løses efter ovennævnte procedure, og har Energitilsynet eller 
Energistyrelsen ikke kompetence til at afgøre tvisten, afgøres tvisten efter 
Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish 
Arbitration). Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens 
formand udnævnes af Instituttet. Hvis en part ikke inden 30 dage efter at have 
indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en 
voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med 
ovennævnte regler. 
 

11.3 Udgør sagens genstand mindre end kr. 500.000, består voldgiften dog kun af 
ét medlem udpeget af Voldgiftsnævnet. 
 

11.4 Voldgiftsretten skal i sine kendelser tage stilling til fordeling af 
sagsomkostningerne, herunder omkostninger til parternes advokater. 

 
11.5 Voldgiftsafgørelsen er bindende og endelig for parterne. 

 
 Accept af vilkår 12.

12.1 Nærværende vilkår accepteres af tredjepart ved underskrift med NemID.   
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