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PUNKT 4B |  FORMANDSAFGØRELSE DEN 14. MARTS 2016 

ENERGINET.DKS METODER I VILKÅR FOR 
ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN -  
TREDJEPART 

RESUMÉ 

1. Som følge af implementeringen af to nylige lovændringer, der vedrører udsky-
delse og justering af engrosmodellen og leveringspligten samt afgiftsmæssige til-
pasninger til engrosmodellen, har Energinet.dk udarbejdet nye vilkår for 3. parters 
adgang til og brug af datahubben. 

2. Energinet.dk anmeldte den 13. januar 2016 i alt 4 metoder, som Energinet.dk 
har identificeret i de anmeldte vilkår. 

3. Metoderne handler om vilkår for tredjeparters adgang til og brug af datahubben, 
herunder krav for optagelse som tredjepart, datakvalitet, krav til behandlingen af 
oplysninger, pligt til at informere og ophør af vilkår. 

4. Sammenfattende er det sekretariatets vurdering, at de anmeldte metoder kan 
godkendes, fordi metoderne understøtter et velfungerende el-marked, hvor tredje-
parter kan få adgang til kunders oplysninger i datahubben, såfremt kunden forin-
den har givet samtykke til dette. Endvidere er metoderne ikkediskriminerende, idet 
alle tredjeparter har samme adgang til og brug af datahubben. Disse vilkår er såle-
des med til at sikre et velfungerende el-marked, herunder at sikre øget konkurrence 
ved at give tredjeparter adgang til kunders data, såfremt kunden har indvilliget i 
dette. Samtidig stiller vilkårene krav til tredjepartens datasikkerhed, ligesom par-
terne skal informere hinanden for at understøtte vedligeholdelse og drift af data-
hubben.  

INDSTILLING 

5. Det indstilles på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering, at Energi-
tilsynet træffer afgørelse i medfør af § 73 a, i elforsyningsloven, jf. § 1, stk. 1, i 
metodebekendtgørelsen om godkendelse af de anmeldte metoder i Vilkår for ad-
gang til og brug af datahubben – tredjepart, med de bemærkninger, som er nævnt i 
vurderingen. 
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SAGSFREMSTILLING 

6. Denne sag forelægges for Energitilsynet med henblik på godkendelse af Energi-
net.dks anmeldte metoder i ”Vilkår for adgang til og brug af datahubben - tredje-
part”. Sagen forelægges, fordi den har stor betydning for tredjeparters adgang til 
datahubben og udgør et væsentligt element i overgangen til engrosmodellen. 

7. Energinet.dk har som følge af indførelsen af engrosmodellen1, der træder i kraft 
den 1. april 2016, opdateret sine forskrifter. Lovændringerne angår dels justering 
og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten, dels elafgiftsmæssige til-
pasninger til engrosmodellen.  

8. 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 
datahubben. Data kan dog kun hentes af tredjeparter i datahubben, såfremt en kun-
de har givet fuldmagt hertil.  

9. Kunden skal således give fuldmagt til, at en tredjepart kan få adgang til kundens 
data via kundestyret adgang. Forskrift H1 om leverandørskift, flytning mv. beskri-
ver den generelle metode for kundestyret adgang. Kundestyret dataadgang define-
res i Energinet.dks forskrifter som tilfælde, hvor kunden ved elektronisk samtykke 
via Nem ID giver en aktør eller tredjepart adgang til at indhente stam- og måledata 
om kunden i datahubben.  

10. Energitilsynet har tidligere behandlet metodeanmeldelser fra Energinet.dk, der 
knytter sig til engrosmodellen. Således har Energitilsynet ved formandsafgørelse 
af 28. april 2015 godkendt en række metoder i blandt andet H1, H2 og H3. Senest 
den 23. februar 2016 har Energitilsynet taget stilling til en række metoder, der er 
indeholdt i forskrift D1 om afregningsmåling, forskrift H1 om skift af elleverandør 
mv., forskrift H2 om skabelonafregning mv., forskrift H3 om afregning af engros-
ydelser og afgiftsforhold samt Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra 
Energinet.dk og sikkerhedsstillelse.  

Tekstboks 1 - Engrosmodel 
Engrosmodellen, som blev vedtaget ved lov nr. 575 af 18. juni 2012, indebærer 
en omlægning af rollefordelingen mellem net- og elleverandører. Elleverandører-
ne vil få den primære kontakt til forbrugerne, og netvirksomhederne vil koncen-
trere sig om deres kerneopgaver vedrørende drift, vedligeholdelse, nødvendig 
om- og udbygning af distributionsnettet samt måling af elforbruget og energibe-
sparelser. Med lovændringen i lov nr. 577 af 4. maj 2015 blev engrosmodellen 
udskudt for anden gang til den 1. april 2016, idet opgaverne med implementerin-
gen af engrosmodellen har vist sig mere komplekse end først antaget. 

 

 
1 De to seneste ændringer af elforsyningsloven omkring justering og udskydelse af engrosmodellen samt udsky-

delse af leveringspligten er henholdsvis lov nr. 577 af den 4. maj 2015 samt lov nr. 578 af 4. maj 2015 om æn-
dring af momsloven og elafgiftsloven (tilpasninger til engrosmodellen mv.).  
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Anmeldelsen 
11. Energinet.dk anmeldte den 13. januar 2016 i alt 4 metoder i ”Vilkår for adgang 
til og brug af datahub – Tredjepart” samt vilkårene i deres helhed til Energitilsy-
net. Metodeanmeldelsen er vedlagt som bilag 2, mens vilkårene i deres helhed er 
vedlagt som bilag 3. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 4, mens se-
kretariatets kommentarer til de indkomne høringssvar fremgår af det vedlagte hø-
ringsnotat (bilag 5).  

Høring 
12. Energinet.dk har ikke tidligere sendt disse vilkår i en særskilt høring. Energi-
net.dk har oplyst, at vilkår for tredjeparters adgang til datahubben udspringer af 
forskrift H1 om leverandørskifte, flytning mv., hvor kundestyret adgang er regule-
ret. Forskrift H1 har været i høring flere gange i løbet af 2014 og 2015.  

13. Sekretariatet for Energitilsynet har haft metodeanmeldelsen og selve vilkårene 
for tredjeparters adgang til datahubben i høring på Energitilsynets hjemmeside i 
perioden den 19.- 26. januar 2016. Derudover har udkast til tilsynsnotatet vedrø-
rende disse vilkår været sendt i høring hos alle elleverandører, netvirksomheder og 
mæglere på energiområdet, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Industri, De Frie 
Energiselskaber, Energisammenslutningen, Forbrugerrådet, Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Datatilsynet, Foreningen af Slutbrugere, 
Ankenævnet på Energiområdet, Danmarks Vindmølleforening, mæglere på ener-
giområdet, Energistyrelsen og Energinet.dk i perioden den 9. februar 2016 til den 
23. februar 2016. Endvidere har udkast til dette tilsynsnotat været lagt på Energi-
tilsynets hjemmeside i samme periode, således at øvrige interessenter har haft 
mulighed for at komme med kommentarer.  

14. Sekretariatet har modtaget høringssvar fra Datatilsynet, Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen, Banedanmark/Vejdirektoratet, Dansk Energi, Dansk Erhverv, 
Forbrugerrådet TÆNK og Dansk Industri. Heraf havde Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen, Dansk Energi samt Dansk Industri ingen kommentarer. De øvrige 
høringssvar vil blive gennemgået i et særskilt høringsnotat (bilag 5). Derudover 
har sekretariatet modtaget et høringssvar fra DONG Energy i forbindelse med 
høringen på Energitilsynets hjemmeside. 

De anmeldte metoder 
15. Nedenfor gennemgås kort de anmeldte metoder i vilkår for tredjeparters ad-
gang til datahubben. Baggrunden for det enkelte metodevalg er gengivet i umid-
delbar forlængelse af hver enkelt metode.  

Metode 1 
16. Metoden angår de generelle krav for optagelse som tredjepart i datahubben. 
Kravene i metoden kan deles op i to, som vedrører, dels krav for optagelse som 
tredjepart hos Energinet.dk, dels tekniske krav for kundens afgivelse af fuldmagt 
og tredjepartens indhentning af data.  

17. De betingelser, som en virksomhed skal opfylde før, at virksomheden kan 
optages som tredjepart hos Energinet.dk, er følgende: 
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− Virksomheden er momsregistreret i Danmark 
− Virksomheden kan fremsende dokumentation for virksomhedens formål, her-

under formål med at indhente kunders data i datahubben 
− Virksomhedens aktiviteter ligger inden for følgende områder: mægler, energi-

rådgiver, serviceudbyder eller øvrige virksomheder med autorisation til at 
indhente data 

− Virksomheden kan autentificere sig med gyldigt NemID virksomhedssignatur 
fra Nets 

− Virksomheden har sin egen hjemmeside. 
 
18. Metoden definerer desuden, hvad der skal forstås ved henholdsvis begreberne 
mægler, energirådgiver, serviceudbyder samt øvrige virksomheder.  

19. En mægler er en virksomhed, der handler på en elleverandørs vegne og mar-
kedsfører elleverandørens produkter over for kunder, eller som på en kundes veg-
ne afsøger kundens muligheder for indgåelse af aftaler med elleverandører. 

20. En energirådgiver er en virksomhed, der afsøger kundens muligheder for bedre 
energiudnyttelse eller energibesparelser. 

21. En serviceudbyder, er en virksomhed, der varetager funktioner i det danske 
elmarked med henblik på at oplyse, vejlede eller regulere det løbende energifor-
brug og/eller produktion for en kunde. 

22. Med begrebet øvrige virksomheder, institutioner eller myndigheder, skal for-
stås, at det drejer sig om parter, der ifølge gældende lovgivning har autorisation til 
at indhente data.  

23. Om baggrunden for metodevalget har Energinet.dk oplyst, at det er formålet 
med etableringen af datahubben, at data generelt skal gøres let tilgængeligt for 
forbrugere og aktører på elmarkedet, og at Energinet.dk i øvrigt skal udlevere dis-
se data uden betaling. Energinet.dk har i forbindelse med udarbejdelse af disse 
vilkår forsøgt at tage størst muligt hensyn hertil, men for at opnå tilstrækkelig 
sikkerhed omkring udleveringen af data, har det været nødvendigt at stille krav for 
at blive optaget som tredjepart i datahubben. 

Metode 2 
24. Metoden handler om krav til behandling af oplysninger. Metoden fastlægger, 
at det er tredjepartens ansvar at sikre, at der er tilstrækkelig sikkerhed for data, 
som er trukket ud af datahubben. Dette skal ske ved, at tredjeparten har truffet de 
nødvendige og tilstrækkelig tekniske samt organisatoriske sikkerhedsforanstalt-
ninger mod, at oplysninger om data hændeligt eller ulovligt fortabes, forringes 
eller kommer uvedkommende til kendskab. 

25. Det er formålet med metoden at sikre den bedst mulige datasikkerhed omkring 
datahubben samt at opfordre til god databehandlingsskik. 
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Metode 3 
26. Ifølge denne metode har aftalens parter pligt til at informere hinanden uden 
ugrundet ophold for at bidrage til gennemførelsen af disse vilkår. Begge parter 
skal derfor stille den nødvendige information vedrørende drift af datahubben til 
rådighed for hinanden uden ugrundet ophold. Derudover skal tredjeparten straks 
informere Energinet.dk, hvis tredjepartens forhold ændrer sig. 

27. Energinet.dk har oplyst, at denne metode skal være med til at sikre den bedst 
mulige datasikkerhed, herunder sikre vedligeholdelse af IT-systemer og dataad-
gange. Derudover skal metoden sikre, at brugeradgange og fuldmagter bliver luk-
ket i tilfælde, hvor en tredjepart ikke længere ønsker at benytte data fra datahub-
ben, dels at tredjepart bliver gjort opmærksom på ændringer vedrørende vilkår 
eller systemmæssige ændringer fra Energinet.dks side.  

Metode 4 
28. Metoden regulerer det tilfælde, hvor Energinet.dk ønsker at bringe disse vilkår 
til ophør. Metoden beskriver to forskellige situationer. Det drejer sig enten om 
ordinær opsigelse af vilkårene over for en tredjepart, eller hvis tredjeparten væ-
sentlig har misligholdt disse vilkår. Ved ordinær opsigelse af disse vilkår har 
Energinet.dk et opsigelsesvarsel på 6 måneder.  

29. Drejer det sig imidlertid om væsentlig misligholdelse af disse vilkår, har Ener-
ginet.dk ret til med øjeblikkelig virkning at udelukke tredjeparten fra at indhente 
data fra datahubben, indtil misligholdelsen kan dokumenteres at være bragt i or-
den. Hvis tredjeparten ikke kan dokumentere betryggende foranstaltninger mod 
misligholdelse af disse vilkår, har Energinet.dk ret til at bringe nærværende vilkår 
til ophør med øjeblikkelig virkning. 

30. Formålet med valget af denne metode er, at Energinet.dk kan udelukke tredje-
parten fra at kunne indhente data i datahubben, såfremt disse vilkår misligholdes. 
Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvis Energinet.dk bliver gjort opmærk-
som på, at data hændeligt eller ulovligt fortabes, forringes eller kommer uved-
kommende til kendskab. Derudover har Energinet.dk generelt mulighed for at 
opsige vilkårene, fx ved ændring af lovgivning, omlægning af it-systemer eller 
lignende.     
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VURDERING 

32. Energitilsynet skal vurdere, om de anmeldte metoder i ”Vilkår for adgang til 
og brug af datahubben – tredjepart” (herefter vilkår for tredjeparters adgang til 
datahubben), kan godkendes. Energinet.dk har anmeldt i alt 4 metoder i disse vil-
kår.  

33. I forbindelse med implementeringen af engrosmodellen har Energinet.dk udar-
bejdet vilkår for tredjeparters adgang til datahubben. Disse vilkår er nye, og de har 
således ikke tidligere været forelagt for Energitilsynet. De anmeldte metoder skal 
gælde fra den 1. april 2016, hvor engrosmodellen træder i kraft. 

34. Energinet.dk har vurderet, hvilke dele af vilkår for tredjeparters adgang til 
datahubben, som fordrer en metodeanmeldelse og har på den baggrund identifice-
ret metoderne. Energinet.dk angiver i sin anmeldelse, at det er selskabets generelle 
vurdering, at forskrifterne og dermed metoderne er fastlagt i overensstemmelse 
med elforsyningsloven2, herunder at vilkår skal være gennemsigtige, rimelige, 
objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige, som blandt andet anført 
i elforsyningslovens§ 6 d3, og § 31, stk. 2. 

35. Indledningsvist bemærkes det, at når personoplysninger videregives fra en 
dataansvarlig til en anden dataansvarlig, overgår ansvaret for behandlingen af op-
lysninger ligeledes. Dette betyder, at den nye dataansvarlige efter videregivelsen 
bliver dataansvarlig for sin egen behandling af personoplysningerne, og den nye 
dataansvarlige er dermed selvstændig ansvarlig for overholdelse af persondatalo-
vens regler. Dette betyder, at når Energinet.dk har videregivet oplysninger til en 
tredjepart via datahubben, er det herefter tredjepartens eget ansvar at overholde 
persondataloven, herunder regler omkring datasikkerhed. 

36.  De 4 anmeldte metoder i vilkår for tredjeparts adgang til datahubben vil blive 
gennemgået enkeltvis i det følgende. 

37. Metode 1 handler om betingelserne for at blive optaget som tredjepart hos 
Energinet.dk og dermed betingelserne for, at en virksomhed overhovedet kan få 
adgang til data i datahubben som tredjepart.  

38. Metoden oplister en række objektive krav, som virksomheden skal opfylde før, 
at virksomheden kan få adgang til data i datahubben. Metoden stiller krav om, at 
virksomheden er momsregistreret i Danmark, kan fremsende dokumentation for 
virksomhedens formål med at indhente data, har gyldig NemID virksomhedssigna-
tur, og at virksomheden har sin egen hjemmeside. Derudover anfører metoden, at 
virksomhedens aktiviteter skal ligge inden for følgende områder: mægler, energi-
rådgiver, serviceudbyder eller øvrige virksomheder. 

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1329 af lov om elforsyning af den 25. november 2013 med efterfølgende ændringer. 

3 Ændringslov nr. 633 af den 16. juni 2014. 
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39. Den anmeldte metode er formuleret, så kravene om dels fremsendelse af do-
kumentation for virksomhedens formål med at indhente data og dels om autentifi-
kation med gyldig NemID virksomhedssignatur med Nets kan fremstå som optio-
ner, og ikke som deciderede krav for optagelse som tredjepart. Energinet.dk har 
over for SET skriftligt bekræftet, at der er tale om deciderede krav for optagelse, 
og ikke optioner.  

40. På baggrund af de nye oplysninger fra Energinet.dk lægger SET til grund, at 
metoden oplister krav for optagelse som tredjepat hos Energinet.dk. Metoden bør 
derfor ændres i ordlyden, så de i punkt 39 nævnte krav formuleres således: 

− Virksomheden fremsender dokumentation for virksomhedens formål, herun-
der formål med at indhente kunders data i datahubben 

− Virksomheden autentificerer sig med gyldigt NemID virksomhedssignatur fra 
Nets 

 

41. Generelt er formålet4 med etableringen af datahubben, at data herfra skal gøres 
let tilgængelig for forbrugere og aktører på elmarkedet, og at data i øvrigt skal 
udleveres af Energinet.dk uden betaling. Ønsket er, at dette kan fremme forbru-
gernes 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 ved udarbejdelsen af disse vilkår og valget af den tekniske løsning, herunder 
ved fastlæggelsen af denne metode taget størst mulig hensyn til denne formålsbe-
tragtning.  

42. For at opnå tilstrækkelig datasikkerhed omkring udlevering af data, har det 
imidlertid efter Energinet.dks vurdering været nødvendigt at stille krav for at blive 
optaget som tredjepart i datahubben. Det fremgår af lovbemærkningerne til § 28, 
stk. 2, nr. 7 i elforsyningsloven5, at udviklingen af datahubbens funktionalitet i 
retning af flere informationer af nærmere personlig interesse vil derfor ske i re-
spekt for principperne om ”privacy by design”, som datahubben og Energinet.dks 
forskrifter vedrørende anvendelsen af datahubben løbende skal indarbejde. Ener-
ginet.dk skal således i forbindelse med håndteringen af data i datahubben iagttage 
princippet omkring ”privacy by design”.  

43. Sekretariatet har tidligere været i dialog6 med Datatilsynet omkring begrebet 
”privacy by design”. Datatilsynet har oplyst, at tilsynet ikke har en definition af 
konceptet om "privacy by design", men Datatilsynet går imidlertid ud fra, at der i 
vidt omfang er sammenfald med persondatalovens krav ved behandling af person-
oplysninger.  

 
4 Formålet er baseret på § 28, stk. 2, nr. 7 i lov nr. 575 af den 18. juni 2012 om ændring af elforsyningsloven samt 

materiale, som er udarbejdet i forbindelse med etableringen af datahubben.  

5 Lov om ændring af elforsyningsloven nr. 575 fra den 18. juni 2012.  

6 Se punkt 111-114 i Energitilsynets afgørelse af den 28. april 2015 omkring godkendelse af metode i Energi-
net.dks forskrifter H1 og H3.  
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44. Metoden stiller krav om dels optagelse som tredjepart hos Energinet.dk og dels 
tekniske krav for kundens afgivelse af fuldmagt og tredjepartens indhentning af 
data. Disse to emner vil blive behandlet særskilt nedenfor. 

45. Vedrørende de oplistede krav om optagelse som tredjepart har Energinet.dk 
ikke haft til hensigt at foretage en snæver definition af begrebet tredjepart, idet 
formålet med udformningen af disse vilkår er, at det er kunden, der bestemmer 
(privacy by design), hvilke data, der skal udleveres fra Energinet.dk (datahub). For 
godkendte tredjeparter er der således ikke direkte adgang til data fra datahubben, 
idet kunden via kundestyret adgang7 skal give tilladelse til, at tredjeparten må få 
adgang til kundens data i datahubben. 

46. I metoden stiller Energinet.dk krav om, at tredjeparten skal være registreret 
som juridisk person med CVR-nummer. Energinet.dk åbner således alene mulig-
hed for, at virksomheder kan blive registreret som tredjepart i datahubben. I den 
forbindelse skal det bemærkes, at slutbrugere via datahubbens kundeportal selv 
kan se data for egne elmålere, herunder udtrække data til Excel og dele dette med 
tredjeparter.  

47. Metoden stiller endvidere krav om, at tredjeparten skal dokumentere formålet 
med at indhente data via datahubben, og at tredjeparten er registreret som mægler, 
energirådgiver eller serviceudbyder. Endvidere kan en virksomhed, institution 
eller myndighed, der kan påvise hjemmel til at indhente data i datahubben, få ad-
gang til datahubben som tredjepart. Med hensyn til formålet med at indhente data 
ønsker Energinet.dk administrativt og praktisk at have mulighed for at forhånds-
vurdere, hvorvidt virksomheden har et legitimt formål med at indhente og anvende 
data fra datahubben. Energinet.dk har desuden indsat metoden for at beskytte for-
brugere og sikre størst mulig databeskyttelse. Energinet.dk vil i hver enkelt sag 
vurdere, hvorvidt virksomheden opfylder disse krav, herunder om formålet med at 
indhente data ligger inden for hjemlen i § 28, stk. 2, nr. 7 i elforsyningsloven. Se-
kretariatet bemærker hertil, at Energinet.dk, når virksomheden træffer afgørelse i 
konkrete sager, er forpligtet til at overholde forvaltningsloven, herunder at give en 
begrundelse for eventuelt afslag på optagelse som tredjepart i datahubben, jf. § 17 
i lov om Energinet.dk.  

48. DONG Energy har i et høringssvar anført, at anmeldelsen vedrørende denne 
metode mangler at nævne potentielle elleverandører som parter i løsningen, idet 
disse i tilbudsfasen vil have samme betingelser som tredjeparter i forhold til at 
indhente timedata for kunden, selvom elleverandører allerede har adgang til data-
hubben i andet regi. I forbindelse med indførelsen af engrosmodellen bortfalder 
den nuværende løsning til indhentning af timedata og data skal indhentes via den 
kundestyrede adgang til data. 

 
7 Kundestyret dataadgang defineres som en platform, hvor kunden ved elektronisk samtykke via NemID giver en 

aktør eller tredjepart adgang til at indhente stam- og måledata om kunden i datahubben.  
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49. Energinet.dk bemærker til DONG Energys høringssvar, at Energinet.dk be-
vidst ikke har stillet krav til anvendelsesomfanget i vilkårene for tredjeparter, idet 
Energinet.dk med bestemmelserne har ønsket at stille data til rådighed i bredest 
muligt omfang af hensyn til at understøtte størst mulig konkurrence og produktud-
bud til elforbrugerne.  

50. I forhold til elleverandørernes adgang til data, har Energinet.dk oplyst, at alle 
elleverandører underskriver en aktøraftale med Energinet.dk. Dette medfører, at 
alle elleverandører er underlagt Energinet.dks markedsregler, herunder regler om 
elleverandørens adgang til historiske måledata vedrørende potentielle kunders 
målepunkter, jf. kapitel 3.5.1. i forskrift H1 om skift af elleverandør, flytning mv. 
Ifølge dette kapitel i forskrift H1 kan en elleverandør få adgang til den potentielle 
kundes forventede årsforbrug samt seneste årsforbrug, hvis den potentielle kunde 
har givet samtykke hertil. Hvis elleverandøren ønsker adgang til yderligere oplys-
ninger om kundens elforbrug, skal dette ske via kundestyret dataadgang, hvor 
kunden giver adgang til disse oplysninger ved brug af NemID.  

51. Energinet.dk bemærker, at funktionaliteten omkring kundestyret dataadgang 
også skal benyttes af tredjeparter, som ønsker at få adgang til en elforbrugers data i 
datahubben, således at tredjeparten kan levere en enkeltstående eller løbende ser-
viceydelser over for elforbrugeren. De anmeldte vilkår om tredjeparters adgang til 
datahubben er imidlertid rettet mod tredjeparter, og dermed ikke elleverandører, da 
disse tredjeparters adgang ikke er reguleret på anden vis.    

52. Metoden fastsætter desuden en række tekniske krav vedrørende kundens 
afgivelse af fuldmagt og tredjepartens indhentning af data. Af administrative 
hensyn har Energinet.dk fastlagt metoden således, at tredjeparten underskriver 
disse vilkår elektronisk via Energinet.dks hjemmeside. For at kunne gennemføre 
denne løsning, er der i metoden indsat et krav om, at tredjeparten skal have et gyl-
digt NemID for at kunne blive optaget som tredjepart i datahubben. 

53. Hver enkelt kunde skal give samtykke til, at tredjeparten kan indhente data i 
datahubben om kunden. Energinet.dk har designet den tekniske løsning på en så-
dan måde, at kunden alene kan igangsætte processen for tredjepartens adgang til 
data via tredjepartens hjemmeside. Dette er årsagen til, at metoden stiller krav om, 
at tredjeparten skal have sin egen hjemmeside. Ved at stille krav om, at virksom-
heden har sin egen hjemmeside, ønsker Energinet.dk, at kunden bliver gjort op-
mærksom på tredjepartens hensigter, ligesom det giver kunden mulighed for på 
egen hånd at vurdere, hvorvidt formålet ser ud til at være legitimt. Samtidig giver 
denne løsning tredjeparten visse praktiske fordele, som fx mulighed for markeds-
føring eller mulighed for at oplyse om eventuelle bilaterale vilkår mellem kunden 
og tredjepart. 

54. Datatilsynet har i forbindelse med samtykke til tredjepartens adgang til oplys-
ninger om kunden i datahubben oplyst, at et samtykke skal være en frivillig, speci-
fik og 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. Derudover skal den 
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registrerede til enhver tid have mulighed for at tilbagekalde et samtykke, jf. per-
sondatalovens § 38. Datatilsynet gør i denne forbindelse opmærksom på, at Ener-
ginet.dk – som dataansvarlig for videregivelsen – har ansvaret for, at der er et gyl-
digt samtykke.  

55. Energinet.dk har oplyst, at alle kunders samtykke til tredjepartens indhentelse 
af data automatisk vil udløbe efter 365 dage, men kunden også i løbet af året har 
mulighed for at tilbagekalde et samtykke, hvilket vil have den konsekvens, at en 
tredjepart fra tilbagekaldelsen ikke længere vil have adgang til data for målepunk-
tet. Derudover vil kunden i processen vedrørende afgivelse af samtykke skulle 
foretage aktivt valg af, hvilke målepunkter og hvilke opløsninger på måledata 
(enten pr. time eller sum pr. dag, måned eller år), Energinet.dk (datahub) må udle-
vere. 

56. I praksis vil processen foregå således, at tredjeparten kontakter kunden, som 
vil blive ledt hen på tredjepartens hjemmeside for at igangsætte afgivelsen af 
fuldmagt til udlevering af data fra datahubben. Sekretariatet bemærker i den for-
bindelse, at tredjepartens kontakt til kunder med henblik på at indhente fuldmagt 
til udlevering af data fra datahubben, skal ske under iagttagelse af de almindelige 
forbrugerbeskyttende regler om uanmodet henvendelse til forbrugere i markedsfø-
ringsloven (lov nr. 1216 af 25. september 2013 – lov om markedsføring) og for-
brugeraftaleloven (lov nr. 1457 af 17. december 2013). Når fuldmagten er registre-
ret hos Energinet.dk, kan tredjeparten indhente oplysninger om kunden og kun-
dens elforbrug i datahubben.  

57. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at metoden er rimelig, idet metoden 
balancerer hensynet til et effektivt marked, herunder øget konkurrence, over for 
behovet for beskyttelse af de data, som ligger i datahubben. Metoden forsøger ikke 
at begrænse kredsen af tredjeparter, der kan blive registreret som tredjeparter i 
datahubben, men Energinet.dk stiller blandt andet krav om legitim interesse, såle-
des at hjemlen i § 28, stk. 2, nr. 7, om saglig anvendelse af data fra datahubben 
overholdes. Endvidere varetager metoden slutkundens (forbrugerens) interesse i 
beskyttelse af egne stam- og måledata, idet kunden via tredjepartens hjemmeside 
skal give tredjeparten adgang til sine data. Ved valget af denne løsning, hvor sam-
tykke skal gives via tredjepartens hjemmeside, orienterer kunden sig om formålet 
med at indhente data, ligesom kunden suverænt bestemmer, hvilke data, som tred-
jeparten skal have adgang til. Endelig oplister metoden en række objektive kriteri-
er, som fx krav om NemID for, at virksomheden kan blive optaget som tredjepart i 
datahubben. Sekretariatet vurderer på den baggrund samlet, at metoden er objek-
tiv, rimelig, ikkediskriminerende samt gennemsigtig, og metoden kan hermed 
godkendes. 

58. Metode 2 handler om krav til tredjepartens behandling af data udtrukket fra 
datahubben. Tredjeparten er ansvarlig for, at data, som udtrækkes fra datahubben, 
bliver omgærdet med de nødvendige og tilstrækkelig tekniske samt organisatori-
ske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om data hændelig eller ulovligt 
fortabes, forringes eller kommer uvedkommende til kendskab. 
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59. Energinet.dk ønsker med metodevalget at sikre den bedst mulige datasikkerhed 
omkring brugen af datahubben, og Energinet.dk opfordrer med denne metode til 
god databehandlingsskik. Metoden omfatter alle aktører, der kommunikerer og 
udveksler informationer med datahubben, og dette metodevalg fremgår endvidere 
af tilsvarende vilkår rettet mod henholdsvis netvirksomheder, elleverandører og 
balanceansvarlige. 

60. Sekretariatet bemærker, at spørgsmålet om datasikkerhed ikke er reguleret af 
elforsyningsloven, og tilsynet hermed henhører som udgangspunkt under Datatil-
synet, men at det i lovbemærkningerne til elforsyningsloven anføres, at udviklin-
gen af datahubbens funktionalitet i retning af flere informationer af nærmere per-
sonlig interesse skal ske i respekt for principperne om »privacy by design«, som 
datahubben og Energinet.dk’s forskrifter vedrørende anvendelsen af datahubben 
løbende skal indarbejde.  

61. Energitilsynet har i formandens afgørelse af den 28. april 20158 lagt vægt på, 
at Energinet.dk i følge energilovgivningen om datahubben er forpligtet til at om-
gærde disse oplysninger med en sikkerhed, der følger af konceptet om privacy by 
design. Det er således Energinet.dk, der i valget af funktionalitet skal sikre, at 
virksomhedsfølsomme oplysninger i datahubben er tilstrækkeligt sikrede. Sekreta-
riatet bemærker, at Energitilsynet ikke har kompetence til at føre tilsyn med funk-
tionaliteten – kun med de priser og betingelser, som Energinet.dk fastsætter. Det 
er i sidste ende Energinet.dk’s ansvar at sikre, at funktionaliteterne i datahubben 
kan fungere i overensstemmelse med lovens rammer. […] Da sekretariatet ikke 
har ekspertisen inden for sikring af data og ej heller har tilsynet med funktionali-
teter, lægger sekretariatet til grund, at Energinet.dk har valgt den mest hensigts-
mæssige funktionalitet. Vurderingen af eventuelle betingelser, som følge af den 
valgte funktionalitet, vurderes herefter efter samme principper, som i øvrigt er 
gældende for Energitilsynets virke, dvs. i korthed, om adgangsbetingelserne kan 
betegnes som rimelige, gennemsigtige, objektive og ikkediskriminerende, idet hen-
synet til lovens formål og til formålet med Energinet.dk samtidig inddrages, hvor 
det måtte være relevant, dvs. særligt hensynet til forbrugeren og konkurrencen på 
markedet.  

62. Sekretariatet finder, at metodevalget, som lægger det fulde ansvar for sikker-
heden af data, der udtrækkes af datahubben, over på tredjeparten er i overens-
stemmelse med elforsyningslovens bestemmelser om rimelighed, objektivitet, 
ikkediskrimination og gennemsigtighed. Dette skyldes, at Energinet.dk ikke har 
mulighed for at kontrollere, hvordan og i hvilken sammenhæng data fra datahub-
ben bliver anvendt, når data først er udtrukket fra datahubben. Sekretariatet finder 
derfor, at det er rimeligt, at tredjeparten har det fulde ansvar for datasikkerhed for 
de oplysninger, som er indhentet i datahubben, men også at tredjeparten er forplig-
tet til at sikre data udtrukket fra datahubben i tilstrækkelig omfang. Metoden er 
endvidere ikkediskriminerende, idet der efter det oplyste, gælder en tilsvarende 

 
8 Se punkt 112-114 i formandens afgørelse af den 28. april 2015 om godkendelse af metoder i Energinet.dks 

forskrift H1 og H3.  
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bestemmelse for henholdsvis netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarli-
ge. Derudover finder metoden anvendelse i forhold til alle, der er registreret som 
tredjeparter i datahubben. Endvidere skal metoden sikre den bedst mulige datasik-
kerhed, hvilket efter sekretariatets vurdering er et sagligt hensyn. Sekretariatet 
finder på den baggrund, at metoden kan godkendes. 

63. Metode 3 handler om parternes pligt til at informere hinanden. Begge aftale-
parter (dvs. Energinet.dk og tredjeparten) skal stille den nødvendige information 
til drift af datahubben til rådighed for hinanden uden ugrundet ophold. Derudover 
skal tredjeparten straks informere Energinet.dk, hvis tredjepartens forhold ændrer 
sig. 

64. Energinet.dk har oplyst, at metoden skal sikre den bedst mulige datasikkerhed, 
herunder sikre vedligeholdelse af it-systemer og dataadgange. Metoden skal end-
videre sikre, at brugeradgange og fuldmagter lukkes i tilfælde, hvor tredjeparten 
ikke længere ønsker at benytte data fra datahubben. Endelig skal metoden sikre, at 
tredjeparter gøres opmærksom på ændringer vedrørende vilkår eller systemmæssi-
ge ændringer fra Energinet.dks side.  

65. Sekretariatet finder, at metodevalget er rimeligt, idet metoden understøtter en 
velfungerende datahub, ligesom metoden sørger for, at det alene er aktive tredje-
parter, som er registeret i datahubben. Energinet.dks mulighed for at lukke bruger-
adgange og fuldmagter i tilfælde, hvor en tredjepart ikke længere ønsker at være 
en aktiv bruger, er med til at udnytte kapaciteten i datahubben på den bedst mulige 
måde uden, at tredjeparter nægtes adgang, såfremt de i øvrigt opfylder betingelser-
ne for at blive registreret som tredjeparter. 

66. Sekretariatet vurderer samlet, at metoden opfylder elforsyningslovens be-
stemmelser om rimelighed, ikkediskrimination, objektivitet og gennemsigtighed, 
og metoden kan på den baggrund godkendes. 

67. Metode 4 handler om ophør af disse vilkår. Energinet.dk skal varsle ophør af 
disse vilkår med en frist på 6 måneder over for tredjeparten. Derudover har Ener-
ginet.dk ret til at udelukke tredjeparten fra at indhente data i datahubben, hvis tred-
jeparten væsentlig har misligholdt disse vilkår, indtil misligholdelsen er bragt til 
ophør. Kan tredjeparten ikke dokumentere, at misligholdelsen er bragt til ophør, 
kan Energinet.dk med øjeblikkelig virkning bringe disse vilkår til ophør. 

68. Energinet.dk kan således udelukke tredjeparten fra at indhente data i datahub-
ben, hvis disse vilkår misligholdes. Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvis 
Energinet.dk bliver gjort opmærksom på, at data hændeligt eller ulovligt fortabes, 
forringes eller kommer uvedkommende til kendskab.  

69. Derudover giver metoden Energinet.dk en generel mulighed for at opsige vil-
kårene med 6 måneders varsel, fx ved omlægning af it-systemer eller ændring af 
lovgivningen. 
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70. Energinet.dk har oplyst, at metoden følger persondatalovens § 41, stk. 3, hvor-
efter dataansvarlige og databehandlere i øvrigt skal træffe de fornødne tekniske og 
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller 
ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uved-
kommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Her-
udover følger det af sikkerhedsbekendtgørelsens § 14 (nr. 528/2000), at der kun 
må etableres eksterne kommunikationsforbindelser, såfremt der træffes særlige 
foranstaltninger for at sikre, at uvedkommende ikke kan få adgang til personop-
lysninger. 

71. Sekretariatet tager alene stilling til, om metodevalget er i overensstemmelse 
med elforsyningsloven, idet kompetencen vedrørende tilsyn med datasikkerheden 
er henlagt til Datatilsynet. 

72. Sekretariatet vurderer, at det er rimeligt, at metoden giver Energinet.dk mulig-
hed for at opsige vilkårene med 6 måneders varsel, ligesom det er rimeligt, at tred-
jeparten udelukkes fra at bruge datahubben, hvis tredjeparten har misligholdt disse 
vilkår. Dette er med til at styrke datasikkerheden omkring datahubben. Det er der-
udover sædvanligt i erhvervsforhold, at vilkår af denne type indeholder et opsigel-
sesvarsel, således at – i dette tilfælde - Energinet.dk har mulighed for at tilpasse 
vilkårene til eventuelle fremtidige it-løsninger eller lignende.  

73. Metoden er endvidere ikkediskriminerende, da den finder anvendelse over for 
alle tredjeparter, ligesom metoden er gennemsigtig, da den er meldt ud til parterne 
på forhånd. 

74. Det lægges herved til grund, at tredjeparter, der opfylder betingelserne for 
adgang til og brug af datahubben, alene opsiges i de helt specielle situationer, der 
henvises til, nemlig omlægning af IT-systemer og andet lovgivning, herunder at 
alle tredjeparter behandles ens i en sådan opsigelsessituation. 

75. Metoden definerer ikke nærmere, hvordan misligholdelse skal forstås, herun-
der hvornår misligholdelsen er væsentlig og dermed kan føre til øjeblikkelig ophør 
af disse vilkår. Energinet.dk foretager således en subjektiv vurdering af, hvilke 
forhold, som kan kvalificere til, at der er tale om henholdsvis misligholdelse og 
væsentlig misligholdelse. Herved åbner metoden for en subjektiv vurdering. Imid-
lertid er det næppe muligt at indarbejde en udtømmende liste over situationer, der 
udgør væsentlig misligholdelse. Hertil kommer, at Energinet.dk skal overholde 
forvaltningsloven, jf. § 17 i lov om Energinet.dk, og tredjeparten vil således få en 
begrundelse for, hvorfor Energinet.dk vurderer, at det drejer sig om misligholdel-
se, herunder væsentlig misligholdelse af disse vilkår. Tredjeparten har på den bag-
grund mulighed for at gå videre med sin klage, hvis tredjeparten vurderer, at der er 
behov for dette. Sekretariatet vurderer på den baggrund samlet, at metoden kan 
godkendes.   
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