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Læsevejledning 

 

Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedr. håndtering af måledata i elmar-

kedet. 

 

Forskriften er bygget op således at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som an-

vendes i de efterfølgende kapitler.  

 

Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften.  

 

Kapitlerne 3 til 9 indeholder krav til håndtering af måledata, herunder krav til hvor der skal 

foretages afregningsmålinger og tidsfrister for fremsendelse af måledata.  

 

Kapitel 10 indeholder proceduren for korrektioner af måledata efter hhv. refiksering og saldo-

afregning. 

 

Kapitel 11 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskriften er udgivet af Energinet.dk, herefter Energinet, og kan fås ved henvendelse til: 

 

Energinet.dk 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

Tlf. 70 10 22 44 

 

Forskriften kan hentes på www.energinet.dk under ’EL’, ’RAMMER OG REGLER – EL’,  

’MARKEDSFORSKRIFTER’.  

http://www.energinet.dk/
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1. Terminologi og definitioner 

1.1 Aktør 

Fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil 

sige netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvar-

lig. 

 

1.2 Aktørstamdataregister 

Et register over de aktører der har opfyldt de af Energinet opstillede krav i ”Standardaftale for 

adgang til DataHub”. Registret er tilgængeligt i DataHubs markedsportal med diverse oplysnin-

ger pr. aktør. 

 

1.3 Andelstal 

Det seneste aflæste eller anslåede elforbrug målt i kWh pr. år for en skabelonafregnet kunde 

eller gruppe af kunder i et netområde. Andelstal summeres for samtlige skabelonafregnede 

kunder i det pågældende netområde. 

 

1.4 Arbejdsdage 

Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1: Afregningsmåling – Bilag 3: Definition af arbejdsdage. 

 

1.5 Child målepunkt 

Et målepunkt som er tilknyttet et parent målepunkt. 

 

1.6 DataHub 

En it-platform der ejes og drives af Energinet. DataHub håndterer måledata, stamdata, nød-

vendige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 

 

1.7 Elafgift 

Elafgift er en fast statslig afgift, der afregnes i en pris pr. kWh.  

 

1.8 Elektronisk dataudveksling (EDI) 

Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 

  

1.9 Elforsyningsnet 

Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet som defineret i Elforsyningsloven. 

 

1.10 Elleverandør 

En virksomhed, der 

1) er optaget af Energinet som elleverandør i DataHub  

2) og 

- sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller 

- køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet. 
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1.11 Fiksering  

Fikseringen fastlægger, på baggrund af indsendte tidsserier til DataHub på fikseringstidspunk-

tet, et foreløbigt afregningsgrundlag for balance- og engrosafregning. Yderligere fastlægges 

residualforbruget og dermed fordelingskurven.  

 

1.12 Flexafregning 

Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh, hvor 

netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i 

balanceafregningen. 

 

1.13 Flytning 

Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning. 

 

1.14 Forbrug 

Anvendes synonymt med "almindeligt forbrug" (faktisk målte forbrug), og opgøres som det 

forbrug, der indgår i elmarkedet. Det omfatter ikke egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion 

samt egenproduktion på mindre VE-anlæg, der er fritaget for måling. 

 

1.15 Fordelingskurve 

Fordelingskurven opgøres på timebasis pr. netområde, som det fikserede residualforbrug divi-

deret med månedens sumandelstal for det pågældende netområde. Fordelingskurven anvendes 

til periodisering ved kundeafregning af skabelonafregnede forbrugere.  

 

1.16 Fordelt forbrug 

Fordelt forbrug opgøres som residualforbrug*andelstal/sumandelstal (et midlertidigt opgjort 

forbrug) pr. aktør for skabelonafregnede målepunkter. Anvendes ved refiksering af balance- og 

engrosafregning. 

  

1.17 GLN-nr. 

Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af en netvirksomhed, elleverandør eller balancean-

svarlig. 

 

1.18 GSRN-nr. 

Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som et målepunkts 

ID.      

 

1.19 Kalenderdage 

Tidsfrister angivet i kalenderdage inkluderer alle ugedage, weekender samt helligdage. 

 

1.20 Kunde 

Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med 

retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning 

på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller en fysisk person. 
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1.21 Kundeportal 

Kundeportalen er en applikation udviklet af Energinet, der skal stilles til rådighed overfor kunder 

via elleverandørernes hjemmesider. Kundeportalen kan af kunden benyttes til fremvisning af 

forbrug og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed for at 

kontakte sin elleverandør (pr. målepunkt) i forbindelse med leverandørskift mv. 

 

1.22 Kundestyret dataadgang 

Hvor kunden med elektronisk fuldmagt giver en aktør eller tredjepart adgang til at indhente 

stam- og måledata om kunden i DataHub. 

 

1.23 Leverandørskift 

Skift af elleverandør på et målepunkt. 

 

1.24 Markedsportal 

En webbaseret adgang til DataHub for aktører. Fra portalen er det muligt at udføre og følge 

forretningsprocesser i det danske elmarked. 

 

1.25 Måleoperatør 

Tredjeparter i markedet som udfører opgaver uddelegeret af en netvirksomhed, fx indsamler, 

lagre og verificere måledata for et netområde. Netvirksomhedens ansvar efter forskrifterne kan 

ikke uddelegeres. Måleoperatører kan registreres i aktørstamdataregistret, selvom de ikke er 

aktører. 

 

1.26 Målepunkt 

Et fysisk eller defineret (virtuelt) målepunkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, 

beregnes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Et målepunkt er den mindste enhed i 

elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt 

er identificeret med et målepunkts ID. 

 

1.27 Netområde 

Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af Elforsyningsloven, er givet bevilling til at 

drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 

15/60-målere, som indgår i DataHubs opgørelser i elmarkedet. 

 

1.28 Nettab 

Den energimængde der forbruges i elforsyningsnettet. Måles som forskellen mellem den 

mængde energi, der leveres til elforsyningsnettet og den mængde energi, der leveres fra elfor-

syningsnettet. 

 

1.29 Netvirksomhed 

Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet 
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1.30 Obligatorisk grænse 

Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter som anført i lov-

bemærkningerne til § 72 (Lov nr. 494 af 9. juni 2004) om regulering af forsyningspligtprisen og 

som yderligere nærmere beskrevet i Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 

 

1.31 Omfiksering 

Omkørsel af fiksering eller refiksering for enkelte aktører/netområder, hvor det inden for tidsfri-

sten for udsendelse af fiksering eller refiksering er meddelt til markedet, at fikseret eller refikse-

ret resultat er forvansket. 

 

1.32 Parent målepunkt 

Et målepunkt med et eller flere child målepunkter tilknyttet. Der er ingen grænser for antal af 

child målepunkter, der kan tilknyttes til et parent målepunkt. Parent målepunkt bestemmer 

tilknytning til kunde og elleverandør. 

 

1.33 Periodisering 

Tidsmæssig fordeling af aflæst forbrug ved hjælp af fordelingskurven. 

 

1.34 Produktion 

Anvendes synonymt med "elproduktion" eller "nettoproduktion" og defineres som bruttopro-

duktion ab generator minus egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion. 

  

1.35 Refiksering 

Genberegning og arkivering af aggregeret afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af 

aggregeringer over de gældende tidsserier, som er indsendt til DataHub ved tidspunktet for 

refiksering, som er nærmere beskrevet i denne Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 4. 

 

1.36 Residualforbrug 

Det totale forbrug for et netområde opgjort på timebasis minus forbruget hos de flex- og time-

afregnede kunder i netområdet. 

 

1.37 Rullende aflæsning 

Netvirksomhedens aflæsning af skabelonafregnede forbrugsmålepunkter sker rullende, dvs. 

jævnt fordelt over året, idet de er opdelt i aflæsningsgrupper, der hver især aflæses fx én gang 

årligt. 

 

1.38 Samtidig aflæsning 

Netvirksomheden aflæser alle skabelonafregnede forbrugsmålepunkter samtidig, fx én gang 

årligt. 

 

1.39 Skabelonafregning 

Dækker afregning af alt forbrug i et netområde som ikke flex- eller timeafregnes. Forbruget er 

fordelt efter en skabelon for netområdet, jf. Forskrift H2: Skabelonafregning mv., og omfatter fx 

målepunkter der aflæses årligt af kunden, og målepunkter hvor timeværdier hjemtages uden at 

blive anvendt i balanceafregningen. 
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1.40 Skæringsdato 

Dato og tidspunkt for den dag hvor et skift fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et pris-

element skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl. 00.00, den pågældende dato, 

jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. 

 

1.41 Tarif 

En pris, angivet som en tarif, er en pris vedr. målepunktet som fastsættes pr. kWh. 

 

1.42 Tekniske målinger 

Målinger til brug for driftsovervågning og driftsanalyse som nærmere beskrevet i Energinets 

tekniske forskrifter. 

 

1.43 Tidsfrister 

Tidsfrister definerer det seneste eller tidligste tidspunkt for modtagelse af eksempelvis beskeder 

i DataHub, jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. Tidsfrister er altid 

hele dage, med mindre andet er angivet. Tidsfristen regnes fra midnat på skæringsdatoen. 

 

Indtil/Senest 3 arbejdsdage før skæringsdato: 

   

 

 

 

   

 

Tidligst 3 arbejdsdage før skæringsdato: 

   

   

 

 

 

 

 

Senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato: 

 

 

 

 

 

1.44 Timeafregning 

Timeafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug over 100.000 kWh, hvor netvirk-

somheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceaf-

regningen. 

 

1.45 Transmissionsvirksomhed 

Transmissionsvirksomhed som defineret i Elforsyningsloven. 

Torsdag 

Skæringsdato 

Seneste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

 
 Fredag 

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Anmeldelse 

mulig 

Anmeldelse er ikke mulig  

Torsdag 

Skæringsdato 

Tidligste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

 
 Fredag 

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Anmeldelse er mulig  

÷ 

Skæringsdato 

Seneste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

 
 Fredag 

Søndag Mandag 

1 dag 
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1.46 Tredjepart 

Fysiske og juridiske personer der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men som 

ikke selv er aktør eller kunde. Fx er måleoperatører, mæglere og energirådgivere tredjeparter. 

 

1.47 Tællerstand 

Tællerstand vises på målepunktets elmåler og angiver det akkumulerede eller salderede forbrug 

eller produktion. 

 

1.48 Udvekslingspunkt 

Et fysisk punkt i elforsyningsnettet der definerer grænsen mellem to nabo-netvirksomheder. Et 

ud-vekslingspunkt skal være fuldstændigt beskrevet af målepunkter med en opløsning i 15/60-

værdier. 

 

1.49 15/60-måling 

Fjernaflæst måling på kvarters eller timebasis der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark 

angives produktion/udveksling på kvarterbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes 

kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havvindmølleparker startende med 

Rødsand 2. 

 

1.50 15/60-værdi 

En måleværdi der er fremkommet ved 15/60 måling.  
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2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 

 

2.1 Forskriftens formål og anvendelsesområde  

Forskriften er jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i Systemansvarsbekendtgørelsen1 udarbejdet efter 

drøftelser med net- og transmissionsvirksomheder og elleverandører og har været i ekstern 

høring inden anmeldelse til Energitilsynet. 

  

Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked 

for håndtering af måledata.  

 

Forskriften henvender sig primært til netvirksomhederne og angiver de forpligtelser og opga-

ver, der følger med måleansvaret til at foretage elmåling og indsende måledata til DataHub. 

Herudover beskriver forskriften de rettigheder som aktørerne har omkring modtagelse af må-

ledata og beregnede værdier fra DataHub. 

 

Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven2. 

 

2.2 Hjemmel 

Forskriften er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og § 31, stk. 2 i Elforsy-

ningsloven og § 7, stk. 1, nr. 3-4 samt § 8, stk. 1, nr.1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 

 

2.3 Sanktioner 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af forskriften, jf. 

2.1 ovenfor.  

 

Såfremt en aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan Energinet i 

henhold til Elforsyningsloven § 31, stk. 3 meddele påbud. Ved manglende opfyldelse af et på-

bud kan Energinet træffe afgørelse om aktørens helt eller delvis udelukkelse fra at gøre brug af 

Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Konstaterer Energinet tilsidesættelse af forpligtelser 

vedrørende netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, orienterer Energinet energi-, forsy-

nings- og klimaministeren om forholdet.     

 

Såfremt aktørens forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i 

Elforsyningsloven § 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud 

som anført i Elforsyningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder 

pålagt af Energitilsynet i henhold til Elforsyningsloven § 86, stk. 1.  

 

I kapitel 11 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt over-

sigter over de for aktørerne relevante forpligtelser og sanktioner. 

 

Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens 

regler ved manglende opfyldelse af en aktørs forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af aktø-

rens forpligtelser tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette medføre øvrige 

sanktioner, som måtte følge af sådanne regler. 

 

1 BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. 
2
 LBK. nr. 418 af 25. april 2016 om lov om elforsyning med senere ændringer 
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2.4 Klage  

Klage over forskriften kan jf. § 7, stk. 3 og § 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbrin-

ges for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.  

 

Klager over Energinets forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for 

Energitilsynet. 

 

Afgørelser truffet af Energinet, der medfører afregistrering af en aktør, som bruger DataHub, 

kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elfor-

syningsloven § 31, stk. 5.  

 

2.5 Ikrafttræden 

Nærværende forskrift træder i kraft 1. februar 2018, under forudsætning af Energitilsynets 

forudgående godkendelse, og afløser Forskrift D1: Afregningsmåling, marts 2016. 

 

Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinets kontaktperson for 

denne forskrift, som anført på Energinets hjemmeside www.energinet.dk.  

 

Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens § 73 a, Bekendtgørel-

se om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets metoder for 

fastsættelse af tariffer mv3 § 1 samt Systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2.  

 

 

  

  

 

3
 BEK. nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets metoder for fastsæt-

telse af tariffer m.v. 

http://www.energinet.dk/
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3. Roller og pligter  

 

3.1 Indledning 

Der gælder følgende arbejdsdeling med hensyn til udveksling af måledata:     

 

1. Netvirksomheden fremsender måledata pr. målepunkt til opgørelse af produktion, ud-

veksling og forbrug til DataHub jf. kapitel 3.2. Det gælder både afregningsmålinger og 

øvrige målinger, som ikke nødvendigvis indgår i balanceafregning, men kan indgå i en-

grosafregningen mellem netvirksomhed og elleverandør.  

2. DataHub kontrollerer data for overordnede fejl og beregner alle afledte værdier, fx 

summer, periodiseret forbrug mv.   

3. Energinet fremsender via DataHub data pr. målepunkt og afledte værdier til legitime 

modtagere af EDI-data. 

 

Dette gælder uanset tidsopløsningen i måledata. Tilladte tidsopløsninger fremgår af Forskrift I: 

Stamdata. 

   

I det følgende beskrives overordnet de forskellige aktørers roller og pligter i relation til måleda-

ta. 

 

3.2 Netvirksomhed 

3.2.1 Måleansvarlig  

Netvirksomheden er måleansvarlig for alle målepunkter i sit netområde, der direkte eller indi-

rekte indgår i afregningen med elleverandør, balanceansvarlig, netvirksomhed og/eller Energi-

net.     

 

Det er derved netvirksomhedens pligt at: 

- Målinger bliver foretaget og hjemtaget, alternativt estimeret.  

- Kontrollere rigtigheden af målingerne. 

- Fremsende målinger pr. målepunkt til DataHub. 

- Kontrollere rigtigheden af måledata i DataHub. 

- Garantere fortrolighed og diskretion omkring måledata. 

 

Disse opgaver er mere detaljeret beskrevet i bilag 1: Netvirksomhed, netområder, måleansvar 

mv. 

 

3.2.2 Legitim modtager af måledata 

Netvirksomheder er legitime modtagere af måledata for udvekslingspunkter med nabo-

netvirksomheder, hvor nabo-netvirksomheden har måleansvaret (Se Tabel 1 nedenfor). 

 

Tabel 1. Legitime modtagere af måledata 

 

Data Modtager 

Data pr. udvekslingsmålepunkt:  

Målt net-flow  

Nabo-netvirksomhed 

Sum pr. netområde: Netvirksomhed 
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Residualforbrug, fordelingskurve, andelstal 

pr. tarif og sumandelstal 

Sum produktion pr. netområde: Netvirksomhed 

Sum udveksling pr. netområde: Netvirksomhed 

Sum forbrug pr. Netområde Netvirksomhed 

Sum pr. elleverandør pr. tarif pr. 

Netområde: 

Flex- og timeafregnet forbrug, fordelt 

forbrug, periodiseret forbrug 

Netvirksomhed 

 

3.3 Energinet  

Energinet er ansvarlig for at: 

 

1. Modtage måledata pr. målepunkt fra netvirksomhederne. Det gælder såvel afregnings-

målinger som øvrige målinger, der ikke nødvendigvis indgår i balanceafregning, men 

som kan indgå i engrosafregningen mellem netvirksomhed og elleverandør. 

2. Beregne alle aggregerede og andre afledte måledata samt andelstal. 

3. Fremsende måledata pr. EDI til de elleverandører, balanceansvarlige og netvirksomhe-

der, der er legitime modtagere, jf. kapitel 3.2, 3.4-3.5. Det samme gælder eventuelt øv-

rige parter, der efter lovgivningen er berettiget hertil. 

4. Gøre alle måledata tilgængelige på DataHubs markedsportal for alle legitime modtage-

re. 

5. Garantere fortrolighed og diskretion omkring data, herunder at overholde Forskrift G: 

Diskretionspolitik og procedurer om datasikkerhed. 

 

Til brug herfor anvender Energinet DataHub.     

 

Energinet anvender selv de aggregerede værdier til egen afregning, dvs.:  

- Afregning af net-, system- og PSO-tarif med elleverandører.  

- Balanceafregning med de balanceansvarlige.  

- Saldoafregning med elleverandørerne.  

- Afregning af pristillæg mv. med elproducenter. 

 

3.3 Elleverandører og balanceansvarlige   

Elleverandører og balanceansvarlige er legitime modtagere af de måledata for forbrug og pro-

duktion, som er angivet i nedenstående tabel 2 og 3. Med "legitime modtagere" menes her, 

hvem der har legitim adgang til at se hvilke data i DataHub. Noget andet er, om de får dem 

tilsendt automatisk pr. EDI. Sidstnævnte vil fremgå af kapitel 4 og 5.   

 

Tabel 2. Legitime modtagere af måledata for forbrug  

Data Modtager 

Data pr. målepunkt:  

Målt forbrug, periodiseret forbrug, andels-

tal, forventet årsforbrug, tællerstand 

Elleverandør 

  

Sum pr. elleverandør pr. netområde: 

Målt time- og flexafregnet forbrug, andels-

tal, fordelt forbrug 

Elleverandør og balanceansvarlig  
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Sum pr. elleverandør pr. netområde: 

Periodiseret forbrug  

Elleverandør 

Sum pr. balanceansvarlig pr. netområde:  

Målt time- og flexafregnet forbrug, andels-

tal, fordelt forbrug  

Balanceansvarlig 

Sum pr. netområde: 

Residualforbrug, fordelingskurve* og an-

delstal.     

Elleverandør og balanceansvarlig 

Sum pr. netområde pr. tarif: 

Andelstal, flex- og timeforbrug, fordelt 

forbrug, periodiseret forbrug 

Elleverandør 

*Fordelingskurve sendes kun til elleverandør. 

 

Måledata for forbrug kan være estimeret, beregnet eller målt.  

 

For produktion gælder tilsvarende:  

 

Tabel 3. Legitime modtagere af måledata for produktion  

Data Modtager 

Pr. målepunkt:  

Målt produktion       

Elleverandør  

Sum pr. elleverandør pr. netområde: 

Målt produktion   

Elleverandør og balanceansvarlig  

Sum pr. balanceansvarlig pr. netområde:  

Målt produktion  

Balanceansvarlig 

Sum pr. netområde pr. tarif: 

Målt produktion 

Elleverandør 

 

Måledata for produktion kan være estimeret eller målt. I forhold til nettoafregnede målepunk-

ter kan måledata ligeledes være estimeret eller beregnet af netvirksomheden eller af DataHub.   

 

Herudover gælder, at:   

- disse aktører skal sikre fortrolighed/diskretion omkring måledata.  

- en aktør kan udpege en anden aktør, der indtræder som legitim modtager på aktørens 

vegne. Fx kan en elleverandør aftale med Energinet, at alle tidsserier i stedet sendes til 

dennes balanceansvarlige. 

 

Sidstnævnte håndteres i givet fald via aktørstamdata, som det er aktørens ansvar at opdatere i 

Aktørstamdataregistret. 

     

3.4 Kunder og andre interessenter 

Kunder er legitime modtagere af måledata for egne målepunkter. De bliver ikke fremsendt pr. 

EDI, men kunderne kan se dem via kundeportalen på elleverandørens hjemmeside, og kan her 

aktivere download til regneark. 

 

Jf. Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv., kan kunden ligeledes via kundestyret data-

adgang give 3. parter adgang til at indhente stam- og måledata om kunden via relevante data-
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udtræk fra DataHub, ligesom kunden via kundestyret adgang i en tilbudsfase kan give elleve-

randøren adgang til et års historiske timedata. 

 

Offentlige myndigheder mv. kan på forespørgsel få tilsendt måledata i det omfang, det er fast-

sat i lovgivningen.  
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4. Daglig dataudveksling af 15/60-værdier  

 

I dette kapitel ses på den daglige udveksling af de flex- og timeafregnede måledata, der bruges 

i balance- og/eller i evt. engrosafregningen. Disse måledata er altid 15/60-værdier, og omtales i 

dette kapitel derfor blot som "måledata".  

 

Netvirksomheden kan i henhold til afregning af engrosydelser jf. Forskrift H3: Afregning af 

engrosydelser og afgiftsforhold, tilknytte øvrige målepunkter til forbrugs- og produktionsmåle-

punkter i en parent/child struktur. Child målepunkter (også betegnet øvrige målepunkter) vil 

ikke indgå i balanceafregningen men indgå i engrosafregningen mellem netvirksomhed og 

elleverandøren på forbrugs- /produktionsmålepunktet. 

 

Et child målepunkt oprettes for at håndtere den situation, hvor engrosafregningen mellem 

netvirksomheden og elleverandøren ikke kan baseres direkte på de energimængder, der regi-

streres på forbrugs- eller produktionsmålepunktet. Herudover anvendes child målepunkter til 

at registrere måledata for nettoafregnede installationer (M1, M2 og M3). 

 

Dataudveksling for skabelonafregnede målepunkter beskrives separat i kapitel 5.   

 

4.1 Procedurer indtil 5. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsdøgnet 

4.1.1 Generelt for timeafregnede målepunkter 

Perioden frem til 5. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsdøgnet kan opdeles i to delperioder:  

 

1. "Indsamlingsperioden", 1.-3. arbejdsdag kl. 10.00: I denne periode hjemtager netvirk-

somheden 15/60-værdier på samtlige timeafregnede målepunkter, der registrerer med 

en opløsning i 15/60-værdier. Indsamlede timeværdier indsendes alle ugens dage uden 

ugrundet ophold, og samtlige værdier skal foreligge ved periodens afslutning, om nød-

vendigt i form af estimater. Af samme grund accepteres kun manglende værdier indtil 

periodens afslutning. 

 

2. "Kontrolperioden", 3. arbejdsdag kl. 10.00 til 5. arbejdsdag kl. 21.00: I denne periode 

tjekker de berørte aktører de fremsendte/modtagne data. Hvis kontrollen giver anled-

ning til korrektioner, gentages i princippet de samme procedurer, som blev anvendt ved 

de oprindelige data.    

 

Netvirksomheden skal indsende måledata på samtlige child målepunkter (fysiske og virtuelle) 

tilknyttet det enkelte timeafregnede målepunkt hurtigst muligt, dog senest jf. tidsfrister anført 

i pkt. 1. og 2. 

 

4.1.2 Generelt for flexafregnede målepunkter 

Måledata fra flexafregnede målepunkter skal indsendes til DataHub jf. følgende procedure: 

 

1.-5. arbejdsdag kl. 21.00: I denne periode hjemtager netvirksomheden timeværdier på samtli-

ge flexafregnede målepunkter. Indsamlede timeværdier indsendes alle ugens dage uden 

ugrundet ophold, og samtlige værdier skal foreligge ved periodens afslutning, om nødvendigt i 

form af estimater. Maksimalt 5 % af måledata må være estimerede værdier. 
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DataHub vil på 5. arbejdsdag føre kontrol med den procentvise andel af estimerede målevær-

dier jf. bilag 7, Kvalitetsindeks (KPI’er). 

 

For flexafregnede målepunkter accepteres manglende værdier indtil 5. arbejdsdag efter drifts-

døgnet kl. 21.00. 

 

Netvirksomheden skal indsende måledata på samtlige child målepunkter (fysiske og virtuelle), 

tilknyttet det enkelte flexafregnede målepunkt hurtigst muligt jf. ovenstående tidsfrist.  

 

4.1.3 Procedurer hos netvirksomheden og elleverandøren 

Før fremsendelse til DataHub 

Netvirksomheden skal dagligt hjemtage måledata pr. målepunkt for produktion, flex- og time-

afregnet forbrug og udveksling. Herudover skal evt. andre målinger af flow til og fra transmissi-

onsnettet herunder reaktive målinger også indsendes enkeltvis. Specifikke regler for måling af 

de forskellige typer fremgår af kapitel 6-9.    

 

Før fremsendelse til DataHub skal netvirksomheden kontrollere data og om nødvendigt erstat-

te manglende og fejlagtige/utroværdige data med de bedst mulige estimater. Netvirksomhe-

den skal således kontrollere data for: 

 

Manglende værdier (NULL).  

1. Fortegnsfejl, jf. kapitel 6.  

2. Sekvenser af nuller, hvor værdien ikke bør være konstant nul ud fra netvirksomhedens 

viden om målepunktet.   

3. Min./maks. kontrol, dvs. kontrol af, om den målte værdi ligger indenfor et nærmere de-

fineret plausibelt interval.   

 

Det er maksimalt tilladt at bruge estimater i tre måneder for et enkelt målepunkt, før der skal 

indsendes målte timeværdier. 

 

Estimaterne fastsættes på en af følgende måder: 

1. Data fra kontrolmåler er obligatorisk, hvor kontrolmåler forefindes. 

2. Måledata på samme målepunkt for et tidligere driftsdøgn, som ligner det aktuelle, fx 

det foregående døgn eller samme døgn ugen før. 

3. Omskalering af måledata fra et andet målepunkt af samme type.   

4. Fordeling af samlet døgnmåling på 15/60-værdier ud fra erfaringstal, hvis døgnmåling 

foreligger. 

5. Skøn på basis af konkret viden om pågældende målepunkt, fx havari.  

 

Den estimerede værdi skal i alle tilfælde være sandsynlig ud fra netvirksomhedens konkrete 

viden. Den må fx kun sættes til 0, hvis det er en sandsynlig værdi i lyset af netvirksomhedens 

konkrete viden. 

  

Netvirksomheden skal ved fremsendelse af måledata pr. målepunkt til DataHub angive i status-

koden, om værdien er målt, estimeret eller mangler (NULL). Den sidste mulighed (mangler) må 
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kun anvendes til 3. arbejdsdag kl. 10.00 for timeafregnede målepunkter, og til 5 arbejdsdag kl. 

21.00 for flexafregnede målepunkter.  

 

Hvis måledata korrigeres efter tidsfristerne, skal også de nye data kontrolleres som beskrevet 

ovenfor.  

 

Efter fremsendelse til DataHub 

For flex- og timeafregnede målepunkter skal både elleverandøren og netvirksomheden inden 

fiksering gennemføre kontrol af de allerede fremsendte 15/60-værdier pr. målepunkt og af 

aggregerede summer. Det kan på den baggrund være nødvendigt at korrigere de allerede 

fremsendte data.  

    

Kontrol af de allerede fremsendte måledata indebærer: 

- Elleverandøren er ansvarlig for at tjekke data pr. målepunkt samt konsistens mellem da-

ta pr. målepunkt og sum pr. elleverandør. 

- Balanceansvarlig er ansvarlig for at tjekke konsistens mellem sum pr. elleverandør og 

sum pr. balanceansvarlig.  

- Netvirksomheden er ansvarlig for at gennemgå de til DataHub fremsendte værdier pr. 

målepunkt, herunder tjekke, om der ved en fejl fortsat er manglende værdier, samt at 

tjekke konsistens mellem data pr. målepunkt og summer pr. netområde.  

- Energinet gennemgår de modtagne og fremsendte tidsserier med henblik på validering 

og kontrol jf. 4.1.5, herunder kontrolleres det fx, om statuskoderne er angivet korrekt, 

om måledata overholder fortegnskonvention, om de summerede og beregnede værdi-

er, fx residualforbrug, er konsistente og overholder fortegnskonvention mv. 

 

4.1.4 Procedurer ved fejl og ikke forventede afvigelser   

Elleverandør 

Finder elleverandøren fejl og/eller værdier, der afviger fra det forventede i måledata pr. måle-

punkt, skal elleverandøren kontakte netvirksomheden. Det kan ske enten direkte ved hjælp af 

de kontaktoplysninger, der er angivet i aktørstamdataregistret, eller - hvis elleverandøren ikke 

ønsker at give sig til kende overfor netvirksomheden - ved at rette forespørgslen til DataHub 

ved hjælp af en webformular, som DataHub videreformidler til netvirksomheden.    

 

Ved inkonsistens mellem måledata pr. målepunkt og sum pr. elleverandør, skal elleverandøren 

kontakte Energinet. 

 

Balanceansvarlig  

Finder balanceansvarlig inkonsistens mellem summer pr. elleverandør og balanceansvarlig, skal 

den balanceansvarlige kontakte Energinet. 

 

Netvirksomhed  

Finder netvirksomheden fejl i de fremsendte måledata pr. målepunkt, fremsender netvirksom-

heden korrigerede data til DataHub. Ved inkonsistens mellem måledata pr. målepunkt og sum 

pr. netområde, skal netvirksomheden kontakte Energinet. 

 

Ved fremsendelse af måledata til DataHub gælder, at det ikke er tilladt at fremsende korrige-

rede tidsserier sammen med ikke-korrigerede tidsserier. Som en undtagelse kan man dog i 
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tidsrummet fra 3. arbejdsdag efter driftsdøgnet kl. 10.00 til fikseringen (5. arbejdsdag kl. 21.00) 

fremsende samtlige tidsserier, hvis en netvirksomheds første fremsendelse af tidsserier har 

været ufuldkommen. Dette sker typisk i forbindelse med af nedbrud i it-systemer. 

 

4.1.5 Procedurer hos Energinet (DataHub) 

Kontrol 

Efter modtagelse kontrollerer DataHub de modtagne data for:  

1. Manglende værdier (NULL), der som nævnt kun er tilladt for timeafregnede målepunk-

ter indtil 3. arbejdsdag efter driftsdøgnet kl. 10.00 og for flexafregnede målepunkter 

indtil 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet kl. 21.00. 

2. Fortegnsfejl: Måledata pr. målepunkt må ikke være negativ, jf. kapitel 6.  

3. Min./maks. kontrol: Data skal ligge indenfor et plausibelt interval.  

 

I min./maks. kontrollen anvendes de grænseværdier, der er angivet i nedenstående tabel 4.  

  

Tabel 4. Grænseværdier i min./maks. Kontrol 

 Min. Maks. 

Flexafregnet forbrug 0 1 MWh/h 

Timeafregnet forbrug 0 100 MWh/h 

Produktion  0 1000 MWh/h 

Udveksling  0 1000 MWh/h 

 

Konstateres fejl og mangler ved denne kontrol, anvendes følgende procedure: 

1. DataHub sender en negativ kvittering til netvirksomheden med angivelse af fejlen. 

2. Netvirksomheden fremsender derpå de manglende eller korrigerede data snarest mu-

ligt, medmindre punkt 3 er aktuelt.     

3. Punkt 2 fraviges, hvis DataHub meddeler netvirksomheden, at der er fundet fejl i Data-

Hub, og at de allerede modtagne data derfor genindlæses.   

 

Såfremt der mangler værdier efter gældende tidsfrister, sender DataHub rykker til netvirksom-

heden som beskrevet i bilag 4.   

 

DataHub laver statistik på disse situationer.  

 

Korrigeret værdi 

DataHub kontrollerer, om de modtagne værdier pr. målepunkt er en korrektion af en tidligere 

modtaget værdi. I så fald gøres følgende:     

1. Den modtagne værdi gemmes i DataHub inklusiv statuskoden for om det er en målt, 

estimeret eller manglende værdi. Desuden registreres i DataHub, om der er tale om en 

korrigeret værdi. 

2. Den korrigerede værdi pr. målepunkt inklusiv statuskoden for korrigeret værdi videre-

sendes til elleverandøren indenfor 1 time. Netvirksomhedens statuskode fremsendes 

derimod ikke (overskrives).  

3. Elleverandøren kan om nødvendigt se den oprindelige, overskrevne statuskode ved op-

slag i DataHub.   
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For aggregerede og andre beregnede værdier anvendes samme procedure med hensyn til 

statuskoden, men dog først efter fiksering, jf. kapitel 4.4.3. 

 

Aggregering 

DataHub beregner dagligt frem til 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet følgende summer:  

1. Samlet produktion, flexafregnet forbrug og timeafregnet forbrug pr. elleverandør pr. 

netområde. 

2. Residualforbrug pr. netområde. 

3. Samlet produktion og flexafregnet forbrug og timeafregnet forbrug pr. balanceansvarlig 

pr. netområde. 

4. Samlet flexafregnet forbrug og timeafregnet forbrug pr. netområde. 

5. Samlet produktion pr. netområde. 

6. Samlet udveksling pr. netområde. 

7. Samlet forbrug pr. netområde. 

 

Summerne beregnes på grundlag af de data pr. målepunkt, der er modtaget af DataHub senest 

kl. 21.00 den pågældende dag, og som efterfølgende har passeret DataHubs kontrol.  

 

DataHub angiver en statuskode for disse summer og andre beregnede værdier. En beregnet 

værdi, der i de underliggende data pr. målepunkt indeholder blot én estimeret værdi, stemples 

således "estimeret". Det samme gælder manglende værdier.  

 

Finder Energinet fejl i aggregeringerne, tager Energinet kontakt til aktørerne med henblik på at 

rette fejlen. 

 

Fremsendelse til elleverandør mv. 

DataHub fremsender måledata for timeafregnede målepunkter til elleverandøren senest 1 

time efter, de er modtaget af DataHub, medmindre de ikke opfylder DataHubs kontroller. Elle-

verandøren vil også modtage måledata på child målepunkter, som evt. er tilknyttet til forbrugs-

/produktionsmålepunktet. For flexafregnede målepunkter fremsendes måledata hurtigst mu-

ligt efter modtagelse i DataHub, dog således at måledata modtaget inden kl. 21.00 i DataHub 

fremsendes til elleverandøren senest kl. 8.00 den efterfølgende kalenderdag.  

 

Elleverandøren skal imidlertid være opmærksom på, at måledata på child målepunkter ikke 

nødvendigvis fremsendes til elleverandøren på samme tid afhængig af netvirksomhedens 

fremsendelse til DataHub.  

 

DataHub skal desuden dagligt frem til 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet fremsende ovennævnte 

summer (jf. listen i kapitlet Aggregering) senest kl. 8.00 den efterfølgende kalenderdag til føl-

gende modtagere:    

- Elleverandører: Punkt 1-2 

- Balanceansvarlige: Punkt 1-3  

- Netvirksomheder: Punkt 2, 4, 5, 6 og 7.     

   

4.2 Fiksering 

For at fastlægge residualforbruget og dermed fordelingskurven fikserer DataHub sit datagrund-

lag for ét eller flere sammenhængende driftsdøgn ad gangen på 5. arbejdsdag efter driftsdøg-
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net kl. 21.00. Fikseringen kan danne basis for en foreløbig opgørelse af balance- og en-

grosafregningen. 

  

I forbindelse med fiksering beregner DataHub en række værdier, der indgår i det fikserede 

datagrundlag:  

- De summer, der er nævnt i 4.1.5 Aggregering for hhv. timeafregnede og flexafregnede 

målepunkter. 

- Fordelingskurven beregnes jf. forskrift H2. 

- Et skøn af de fordelte forbrug, dvs. residualforbruget fordelt på elleverandører og ba-

lanceansvarlige som nærmere omtalt i Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 

- Et skøn af engrosafregningsgrundlaget mellem netvirksomhed og elleverandør: Sum-

merne for det samlede flex- og timeafregnede forbrug og produktion pr. tarif pr. elleve-

randør pr. netvirksomhed jf. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold.  

- Et skøn af det skabelonafregnede forbrug pr. tarif pr. elleverandør pr. netområde ved at 

beregne det fordelte forbrug ud fra den fikserede residual og andelstal på tarif.  

 

DataHub sender det fikserede grundlag til de respektive elleverandører, balanceansvarlige og 

netvirksomheder senest kl. 8.00 kalenderdagen efter 5. arbejdsdag.  

 

Energinet kan træffe beslutning om udskydelse af fikseringen eller omfiksering af dele af de 

udsendte data. Vilkårene herfor gennemgås i bilag 6, hvor det også angives hvilken informati-

on, der gives af Energinet, hvis udsendelsen af det fikserede grundlag kan være forsinket eller 

vil blive genudsendt. 

 

4.3 Procedurer mellem fiksering og refiksering  

4.3.1 Kontrol af måledata 

Kontrollen af de allerede fremsendte måledata indebærer følgende: 

1. Netvirksomheden er ansvarlig for at gennemgå de til DataHub fremsendte værdier pr. 

målepunkt, herunder kontrollere om der er estimerede måledata for flexafregnede må-

lepunkter som ikke er korrekte. Eventuelle fejlagtige værdier skal erstattes med målte 

eller korrekt estimerede værdier senest ved udgangen af den anden måned efter 

driftsmåneden. 

2. DataHub gennemgår de modtagne og fremsendte måledata med henblik på validering 

og kontrol. Herunder kontrolleres det fx, om statuskoderne er angivet korrekt, om må-

ledata overholder fortegnskonvention, om summerne for det flexafregnede forbrug er 

konsistente og overholder fortegnskonvention mv. 

 

4.3.2 Diverse procedurer 

Fremsendelse af aggregerede værdier mv. 

Mellem fiksering og refiksering fremsender DataHub ikke pr. automatik beregnede værdier til 

alle de relevante aktører. De kan derimod få fremsendt disse data på en af følgende måder: 

1. Ved at sende en EDI-meddelelse til DataHub, som automatisk fremsender de data, der 

er specificeret i EDI-meddelelsen. 

2. Ved at gå ind på DataHubs markedsportal og herfra aktivere fremsendelsen. 

 

Korrektioner 
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Modtager DataHub korrigerede måledata mellem fiksering og refiksering, indgår de i balance- 

og engrosafregningen. Der anvendes følgende procedure: 

  

1. Hvis der er korrektioner, skal netvirksomheden fremsende de korrigerede data til Data-

Hub (der må kun indsendes tidsserier, som indeholder korrektioner).  

2. Før videre fremsendelse angiver DataHub i statuskoden, at det er en korrigeret værdi 

for både data pr. målepunkt og for beregnede værdier.   

3. Aktøren har mulighed for at modtage korrektionsrapporter for ændrede måledata jf. 

bilag 4. 

 

4.4 Refiksering  

Forud for balance- og engrosafregning refikseres datagrundlaget, idet procedurerne i kapitel 

4.3 gentages. Refiksering laves hver måned for de 3 foregående måneder.  Refiksering gen-

nemføres på følgende måde: 

 

- 5. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsmåneden refikseres driftsmåneden. (1. refiksering) 

- 4. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsmåneden refikseres måneden før driftsmåneden. (2. 

refiksering) 

- 3. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsmåneden refikseres måneden, der ligger to måneder 

før driftsmåneden. (Endelig refiksering) 

 

Datagrundlaget for januar vil således blive refikseret på følgende tidspunkter: 

- 1. refiksering sker 5. arbejdsdag i februar 

- 2. refiksering sker 4. arbejdsdag i marts 

- Endelig refiksering sker 3. arbejdsdag i april 

 

Det refikserede datagrundlag, udsendes til relevante parter efter samme regler, som gælder 

for udsendelse af det fikserede datagrundlag, jf. kapitel 4.3. 

 

Udsendelsen af det refikserede datagrundlag sker senest kl. 8.00 kalenderdagen efter den 

gennemførte refiksering.  

 

Energinet kan træffe beslutning om udskydelse af refikseringen eller omfiksering af dele af de 

udsendte data. Vilkårene herfor gennemgås i bilag 6, hvor det også angives hvilken informati-

on, der gives af Energinet, hvis udsendelsen af det refikserede grundlag kan være forsinket 

eller vil blive genudsendt. For at undgå overskrivning af udsendte engrosafregningsgrundlag, 

bruges omfiksering kun, hvor det er strengt nødvendigt. 

 

4.5 Efter refiksering 

Fremsendelse af aggregerede værdier mv. 

Proceduren er den samme som i kapitel 4.3.2. 

 

Korrektioner   

Korrigeres måledata efter den endelige refiksering, indgår de ikke i balanceafregningen, men 

derimod i den efterfølgende korrektion mellem elleverandører, hvilket er nærmere beskrevet i 

kapitel 10.  
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Proceduren med hensyn til fremsendelse af korrigerede data er den samme som omtalt i kapi-

tel 4.3.2. Dog med den undtagelse at det alene er de involverede elleverandører, der modtager 

de korrigerede data.  

  

DataHub vil herudover som minimum gennemføre en korrektionsafregning 3 år efter driftsmå-

neden.      
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5. Udveksling af måledata for skabelonafregnede målepunkter 

 

5.1 Måledata for skabelonkunder (forbrug)  

5.1.1 Procedurer hos netvirksomhed  

Før fremsendelse til DataHub  

Før fremsendelse til DataHub skal netvirksomheden udføre en kvalitetskontrol, der omfatter 

følgende elementer, jf. kapitel 4.1.3:  

1. Manglende aflæsning  

2. Fortegnsfejl  

3. Min./maks. kontrol  

 

Det skal tjekkes, at alle målepunkter er aflæst/estimeret som angivet i stamdata pr. målepunkt. 

Det gælder også målepunkter, der har været afbrudt i hele aflæsningsperioden, og hvor for-

bruget derfor typisk skal angives til 0. 

 

Ved min./maks. kontrol for årsaflæste kunder anvendes som udgangspunkt de intervaller for 

plausibelt forbrug, der fremgår af tabel 5. Netvirksomheden kan vælge at anvende andre inter-

valler.  

 

Tabel 5. Plausibelt positivt min/maks. forbrug for årsaflæste kunder 

Seneste forbrug = x 

(kWh/år) 

Plausibelt positivt minimumsforbrug 

(kWh/år) som funktion af seneste 

forbrug (x)  

Plausibelt positivt maksimumsfor-

brug (kWh/år) som funktion af 

seneste forbrug (x) 

0 – 2000 x-1000  1,25x+1000 

2000 – 4000 0,7x – 400  1,4x + 700   

4000 – 10000 0,75x – 600  1,3x + 1100   

> 10000   0,8x – 1100  1,25x + 1600 

 

Hvis målingen overstiger den obligatoriske grænse for timemåling, som er gældende for net-

området, skal det altid kontrolleres, om der er tale om fejl, eller om det fx skyldes, at det sene-

ste aflæste forbrug blot er højere end normalt, eller om det er et virtuelt målepunkt for nettab 

med et forbrug over den aktuelle obligatoriske grænse osv. I stamdata for målepunktet skal 

netvirksomheden angive, om målepunktet må overstige den aktuelle obligatoriske grænse. 

 

Netvirksomheden skal reagere på fejlagtige/utroværdige aflæsninger ved at gennemføre en 

kontrolaflæsning. Kan netvirksomheden ikke opnå en kontrolaflæsning, skal den lave et estimat 

på basis af seneste validerede aflæsning, jf. kapitel 8. Det er maksimalt tilladt at bruge estima-

ter i 1 år, før der gennemføres en aflæsning.  

 

Fremsendelse til DataHub 

Måledata pr. målepunkt for skabelonafregnede målepunkter fremsendes uden ugrundet op-

hold, dog senest 35 kalenderdage fra nominel aflæsningsdag. Det gælder både ordinær aflæs-

ning og aflæsning på grund af flytning, leverandørskift mv., jf. kapitel 8.  

 

Netvirksomheden skal indsende forbrugsopgørelse og tællerstand pr. forbrugsmålepunkt samt 

tællerstand på evt. øvrige fysiske målepunkter (child målepunkter) ved både ordinær aflæsning 
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og aflæsning på grund af flytning, leverandørskift mv. Tidsfristen for indsendelse er senest 35 

kalenderdage fra nominel aflæsningsdag som for forbrugsmålepunktet.  

 

Hvis målepunktet er fjernaflæst, skal der som minimum indsendes en forbrugsopgørelse og 

tællerstand 4 gange årligt samt ved aflæsning på grund af flytning, leverandørskift mv4.  Tæl-

lerstand skal kun indsendes for fysiske målepunkter. 

 

Uanset aflæsningsformen må der kun indsendes forbrugsopgørelse for skabelonafregnede 

målepunkter i årsbaseret nettoafregning én gang årligt ved ordinær årsopgørelse, og ved flyt-

ning og leverandørskift. 

 

Netvirksomheden skal indsende måledata (timedata) på samtlige child målepunkter (fysiske og 

virtuelle)), tilknyttet det enkelte skabelonafregnede målepunkt jf. tidsfristerne for flexafregne-

de målepunkter jf. kapitel 4.1.2.  

 

Inden for tidsfristen på 35 kalenderdage skal kunden om nødvendigt rykkes for aflæsningen, så 

tidsfristen kan overholdes. I alle tilfælde skal netvirksomheden altid estimere forbruget og 

tællerstanden, hvis det er nødvendigt for at overholde tidsfristen. 

 

Ved fremsendelse af måledata for skabelonafregnede målepunkter skal netvirksomheden - 

som for flex- og timeafregnede målepunkter - altid angive i statuskoden, om der er tale om en 

aflæst eller estimeret værdi, idet "mangler" er uaktuel.  

 

5.1.2 Procedurer hos DataHub 

Rykker  

Hvis DataHub ikke har modtaget data efter 21 kalenderdage, sendes en rykker til netvirksom-

heden efter reglerne i bilag 4.       

 

Kontrol  

Ved modtagelse af måledata kontrolleres det i DataHub om reglerne for fortegn, tidsstempling 

mv. er overholdt som angivet i kapitel 6-9.  

 

Konstateres der fejl og mangler ved denne kontrol, anvendes samme procedure som for 

15/60-værdier, jf. kapitel 4.1.5: 

1. DataHub sender en negativ kvittering til netvirksomheden med angivelse af fejlen. 

2. Netvirksomheden fremsender derpå de manglende eller korrigerede data snarest mu-

ligt medmindre punkt 3 er aktuelt. 

3. Punkt 2 fraviges hvis DataHub meddeler netvirksomheden, at der er fundet fejl i Data-

Hub, og at de allerede modtagne data derfor skal genindlæses.   

 

DataHub laver statistik på disse situationer.  

  

Umiddelbart før saldoafregning laves en yderligere kontrol, som nærmere omtalt i Forskrift H2: 

Skabelonafregning mv.  

 

 

 

4 Jf. elforsyningsloven §72a, stk. 3, 2.pkt. 
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Fremsendelse til elleverandør  

DataHub fremsender måledata for skabelonafregnede målepunkter til elleverandøren senest 1 

time efter at de er modtaget af DataHub, medmindre de afvises i DataHubs kontrol. Elleve-

randøren vil også modtage måledata på øvrige målepunkter, som er tilknyttet til forbrugsmåle-

punktet. 

 

Ved fremsendelsen bruges den statuskode, netvirksomheden har brugt ved fremsendelsen. 

 

Ved fremsendelse af korrigerede værdier fra DataHub markeres meddelelsen som en korrekti-

onsmeddelelse. 

 

5.1.3 Procedurer hos elleverandøren 

Finder elleverandøren fejl og/eller værdier, der afviger fra det forventede, er proceduren den 

samme som i kapitel 4.2.3. Det vil sige, at elleverandøren skal kontakte netvirksomheden direk-

te eller anonymt via DataHub ved hjælp af en web-formular, som DataHub videreformidler til 

netvirksomheden. Samme princip gælder, hvis måledata er forsinket, og elleverandøren ønsker 

at rykke netvirksomheden selv om dette også gøres af DataHub. 

 

5.1.4 Korrektion af måledata 

Ved fremsendelse af korrektioner for måledata anvendes følgende procedure: 

1. For korrektioner af forbrug for perioder, hvor start og slutdato for perioden ikke æn-

dres, skal netvirksomheden fremsende korrigerede værdier til DataHub som en korrek-

tionsmeddelelse. Elleverandøren vil herefter modtage det korrigerede forbrug fra Da-

taHub. 

2. For korrektioner af aflæsningstidspunkter annullerer netvirksomheden alle tidligere 

fremsendte aflæsninger til og med den periode, hvor den nye aflæsning skal være gæl-

dende. Annullering foretages successivt startende med annullering af den yngste aflæs-

ningsperiode. Når annulleringen er gennemført, fremsender netvirksomheden de kor-

rekte aflæsninger i korrekt rækkefølge som normalt.  

 

Forud for modtagelsen af de nye aflæsninger vil elleverandøren først modtage annulleringerne 

af de gamle aflæsninger fra DataHub. Bemærk, at den anvendte metode kan medføre, at en i 

øvrigt korrekt aflæsning først annulleres og efterfølgende genfremsendes til elleverandøren 

uden reel ændring i hverken periode eller forbrug. 

 

Korrektioner for måledata kan generelt indsendes til DataHub i en periode på op til 3 år tilbage 

i tid jf. kapitel 10. 

 

5.2 Måledata for månedsaflæst produktion  

Måneds-aflæste målepunkter 

Netvirksomheden aflæser målepunktet senest 1. arbejdsdag efter månedsskift og fremsender 

målingen til DataHub senest 3. arbejdsdag kl. 10.00 efter månedsskiftet som en EDI-

månedstidsserie.  

 

VE-produktion fra blandingsfyrede anlæg 
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Den separate månedstidsserie for VE-elproduktionen på blandingsfyrede anlæg fremsendes til 

DataHub senest 5. arbejdsdag efter månedsskiftet kl. 10.00. 

 

 

Indsendelse af nettoproduktion  

Nettoproduktion for alle produktionsanlæg, som er nettilsluttet efter 31. december 2003, skal 

altid måles, såfremt der skal afregnes reduceret PSO-tarif5 . 

For nettoafregnede produktionsanlæg hvor nettoproduktionen (M1) alene skal bestemmes ift. 

opkrævning af engrosydelser mellem netvirksomhed og elleverandør, og hvor der ikke eksiste-

rer en fysisk måler, skal netvirksomheden indsende estimerede måledata.   

 

  

  

 

5 For nettoafregnede produktionsanlæg, som er nettilsluttet før 31. december 2003, kan nettoproduktionen være beregnet efter en 

fast definerede formel. 
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6. Generelt om målepunkter & afregningsmålinger 

6.1 Målepunkter  

6.1.1 Generelt 

Et målepunkt er et fysisk eller defineret (beregnet eller virtuelt) punkt i nettet, hvor elektrisk 

energi måles, beregnes som funktion af målinger eller estimeres og klassificeres som forbrug, 

produktion eller udveksling. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse 

med opgørelse af elektrisk energi for en kunde, producent, elleverandør, balanceansvarlig eller 

netvirksomhed.  

 

Der kan udelukkende foretages leverandørskifte og flytninger på et forbrugs- eller produkti-

onsmålepunkt. Er der tilknyttet child målepunkter til et forbrug eller produktionsmålepunkt, vil 

disse blive håndteret på baggrund af forbrug eller produktionsmålepunktets stamdata, og au-

tomatisk blive leverandørskiftet/flyttet sammen med forbrug- eller produktionsmålepunktet 

(parent). Måledata indsendt på et child målepunkt vil indgå i engrosafregningen overfor elleve-

randøren, som er tilknyttet forbrugs- eller produktionsmålepunktet (parent).  

 

For en almindelig mindre kunde med en enkelt fysisk måler er målepunktet identisk med den 

fysiske måler. For større kunder med flere fysiske målere defineres hver af disse målere i ud-

gangspunktet som et målepunkt. Flere målere kan dog aggregeres til ét (beregnet eller virtuelt) 

målepunkt. 

 

Særlige tilfælde er virtuelle eller beregnede målepunkter, jf. nedenstående. 

 

6.1.2 Virtuelle målepunkter 

Virtuelle målepunkter er målepunkter, hvor den "aflæste værdi" beregnes af netvirksomheden 

som en funktion af den aflæste værdi på 2 eller flere fysiske målere eller estimeres ud fra viden 

om effekt og aktuelle driftstimer (målepunkter uden fysisk måler). Der kan ikke indsendes tæl-

lerstande til virtuelle målepunkter, der derfor heller ikke har tilknyttet en fysisk måler. 

 

Større kunders målepunkter, som angivet i DataHub og i netvirksomhedens systemer, er meget 

ofte virtuelle målepunkter, der fx er sammensat af 10 fysiske målere. Det samme gælder pro-

duktionsanlæg.  

 

Hvor virtuelle målepunkter er baseret på flere fysiske målere, skal disse medsendes som child 

målepunkter. 

   

Nettab skal altid repræsenteres ved et virtuelt eller beregnet målepunkt. 

 

6.1.3 Beregnede målepunkter 

Beregnede målepunkter er målepunkter, hvor energimængden beregnes af DataHub og kan 

bruges som alternativ til virtuelle målepunkter. Beregnede målepunkter konstrueres ved hjælp 

af DataHubs beregningsmotor baseret på fysiske og virtuelle målepunkter. De er fx nødvendige 

for nettoafregnede egenproducenter ved fx køb (forbrugsmålepunkt), salg (produktionsmåle-

punkt) samt egenproduktion.  Der kan ikke indsendes energimængder eller tællerstande til 

beregnede målepunkter, der derfor heller ikke har tilknyttet en fysisk måler. 
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6.1.4 Særligt for egenproducenter 

For nettoafregnede egenproducenter kan der defineres en række virtuelle/beregnede måle-

punkter for tilknytning af priselementer og tællerstande jf. notatet "Retningslinjer for nettoaf-

regning af egenproducenter”. 

 

6.2 Afregningsmålinger 

6.2.1 Generelt  

Afregningsmålinger skal være tidstro. Det er fx ikke tilladt at udjævne tidligere målefejl på se-

nere registrerede 15/60-værdier. 

 

Det er tilladt at op- eller nedskalere de "rå" 15/60-værdier med en veldefineret fast proportio-

nal faktor (som ikke varierer over tid) inden måleværdierne videredistribueres af hensyn til 

interne afregningsmellemværender mellem to netvirksomheder eller af hensyn til registrering 

af produktion på produktionsanlæg med forskudt afregningspunkt, jf. kapitel 7. Tilsvarende kan 

forekomme på forbrugssiden efter aftale mellem kunde og netvirksomhed.   

 

15/60-værdier distribueres som kWh med op til tre decimaler. 

 

6.2.2 Fortegnskonvention  

Der gælder følgende fortegnskonvention:  

- Måledata pr. målepunkt er altid positivt, uanset hvilken type målepunkt måledata ind-

sendes på. Udveksling pr. målepunkt er også altid positiv, idet retningen angives. Aggre-

geringer er normalt altid positive på nær ved sum af udvekslinger for et netområde, der 

angives med positivt fortegn ved "import" og med negativt fortegn ved "eksport". 

- Residualforbruget for et netområde kan være negativt ved udsendelse af aggregeringer 

1-4 arbejdsdage. 
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7. Afregningsmåling – produktion 

7.1 Generelt 

I dette kapitel beskrives måling af direkte tilsluttede og installationstilsluttede produktionsan-

læg, herunder almindeligt forbrug hhv. egetforbrug på disse anlæg, dvs.: 

- Hvilke måledata, der skal sendes til DataHub. 

- Hvordan de opgøres. 

- For hvilke anlæg der skal foretages måling med 15/60-værdier. 

 

I sondringen skelnes der imellem om der udover egetforbrug ved stilstand er almindeligt for-

brug i installationen, som skal måles/opgøres separat af hensyn til betaling af diverse tariffer 

og/eller afgifter. 

 

Installationstilsluttede anlæg kan være nettoafregnede, men behøver ikke være det. Regler for 

nettoafregnede anlæg omtales kun overordnet, idet emnet er detaljeret beskrevet i notatet 

"Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter”. 

 

En række forhold vedr. centrale værker er belyst i bilag 5 til denne forskrift.    

 

7.1.1 Egetforbrug og almindeligt forbrug  

Nettoproduktionen (M1) defineres som generatorproduktionen (bruttoproduktionen af el) 

minus det nødvendige egetforbrug af el til el- og kraftvarmeproduktion. 

Egetforbrug er det forbrug, der er nødvendigt for at holde produktionsanlægget producerende 

eller driftsklart. Til egetforbrug henregnes: 

- Forbrug til miljøanlæg på værket. 

- Forbrug til værksteder, folke- og administrationsbygninger, der er brug for til det nød-

vendige daglige driftspersonale. 

- Forbrug til kulplads, pramme og opvarmning af olieledninger. 

- Forbrug til brændselshåndteringsanlæg. 

- Forbrug i hjælpedampkedler, herunder elkedler, hvor varmen ikke bruges til fjernvarme. 

- Ledningstab frem til målepunktet i nettet. 

 

Til egetforbruget henregnes ikke: 

- Forbrug til fjernvarmecirkulationspumper (med den funktion at pumpe varmen ud til 

varmeforbrugerne). 

- Forbrug til opladepumper og varme-spidslastkedler. 

- Byggepladsstrøm. 

- Leverancer til funktionærboliger. 

- Leverancer til sideordnet virksomhed. 

 

Dette almindelige forbrug, som ikke kan henregnes til egetforbrug, skal bære sin andel af om-

kostningerne ved offentlige forpligtelser.  

 

Denne definition gælder for alle værker, men er i praksis mest relevant for de centrale værker. 

 

Der tages udgangspunkt i følgende målepunkter: 

M0 = forbrug = evt. almindeligt forbrug (M0') + evt. egetforbrug ved stilstand (M0''). 
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M1 = nettoproduktion (>0). 

M2 = levering til net.   

M3 = levering fra net.    

 

Ved større produktionsanlæg vil specielt M0 og M1 ofte være virtuelle/beregnede målepunk-

ter set fra netvirksomhedens synspunkt.  

 

Med disse begreber forstås:  

1. Nettoproduktion er lig bruttoproduktion på generator minus egetforbrug. Nettoproduk-

tion er aldrig negativ, idet eventuelt negative værdier (egetforbrug under stilstand) pr. 

definition er forbrug. Egetforbrug er det nødvendige forbrug til el- og kraftvarmepro-

duktion.  

2. Når værket står stille (nettoproduktion = 0), indgår egetforbrug i forbruget M0.  

3. Når værket producerer (nettoproduktion > 0), modregnes egetforbruget i stedet i pro-

duktionen. Forbruget omfatter da alene eventuelt almindeligt forbrug i fjernvarme-

pumper mv., som pr. definition ikke er egetforbrug. 

   

I det følgende anvendes produktion og nettoproduktion synonymt. Det samme gælder forbrug 

og almindeligt forbrug.   

 

7.2 Direkte tilsluttede anlæg   
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I dette kapitel 7.2 forudsættes direkte tilsluttede anlæg, der ikke er nettoafregnede. I det til-

fælde skal alene sendes forbrug og produktion (M0 og M1) til DataHub. 

 

Ovennævnte gælder ikke nettoafregnede anlæg, som beskrevet i notatet "Retningslinjer for 

nettoafregning af egenproducenter". 

 

7.2.1 Opgørelse af produktion og forbrug  

For direkte tilsluttede anlæg skal netvirksomheden alene sende forbrug og produktion (M0 og 

M1) til DataHub. For disse anlæg omfatter forbruget alene egetforbrug under stilstand. Videre 

gælder:   

1. For simple anlæg (tegning 1), fx vindmøller, tages egetforbruget fra samme nettilslut-

ning, som bruges til produktionen - her måles M0 og M1 direkte.  

2. For andre anlæg (tegning 2) tages egetforbruget ofte fra en separat nettilslutning - her 

beregnes M0 og M1, som virtuelle/beregnede målepunkter som angivet i tabel 7: 

 

Tabel 7.  Beregning af M0 og M1        

M0=  M1= 

-1*Min(M2-M3; 0) Max(M2-M3; 0) 

 

7.2.2 Krav til måling og fremsendelse til DataHub 

M0 skal fremsendes til DataHub som forbrugsmålepunkt, her gælder: 

- Ved simple anlæg (punkt 1 i kapitel 7.2.1) behøver M0 ikke være 15/60-målt, selv om 

M1 er det, jf. kapitel 8.  

- Ved andre anlæg (punkt 2 i kapitel 7.2.1) skal såvel M2 som M3 15/60-måles, så M0 og 

M1 kan beregnes med 15/60-værdier. 

 

M1 skal altid 15/60-måles og fremsendes til DataHub for: 

1. Vindmøller og solceller over 50 kW.   

2. Øvrige anlæg over 25 kW. 

 

Ved fællesmålte vindmølleparker refererer ovenstående punkt 1 til den samlede installerede 

effekt i vindmølleparken. Tilsvarende refererer ovenstående punkt 2 til værkets samlede instal-

lerede effekt, hvis det består af flere anlæg. 

 

Hvis M1 ikke skal 15/60-måles, skal den i stedet aflæses månedligt og fremsendes til DataHub 

som beskrevet i kapitel 5.2. 

 

Herudover gælder en række generelle regler med hensyn til M1:     

- Et værk kan kun føde ind i ét netområde. Hvis anlægget er tilsluttet flere netområder, 

skal de nødvendige M2/M3 målepunkter også indgå som udvekslinger mellem netom-

råderne, så M1 kan beregnes korrekt for ét netområde.  

- Hvis der er flere produktionsanlæg på værket, der er indbyrdes forbundne via et internt 

elforsyningsnet, kan M1 pr. anlæg ofte ikke måles direkte. Fordelingen må om nødven-

digt estimeres efter aftale med Energinet, fx fordeling ved måling af bruttoproduktion 

pr. anlæg.   
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- Hvis anlægget fyres med flere brændsler, hvor den tilhørende elproduktion opnår for-

skellige pristillæg, skal netvirksomheden månedsvist indsende en tidsserie til DataHub, 

der angiver fordelingen af produktionen på de forskellige brændsler, jf. kapitel 5.2.      

 

  

7.3 Installationstilsluttede anlæg 

 
  

I dette kapitel 7.3 forudsættes installationstilsluttede anlæg, der ikke er nettoafregnede. I det 

tilfælde skal der som for direkte tilsluttede anlæg alene sendes forbrug og produktion (M0 og 

M1) til DataHub. Som det vil fremgå, skal forbruget dog i visse tilfælde opdeles i almindeligt 

forbrug (M0') og egetforbrug under stilstand (M0'').   

 

Ovennævnte gælder ikke nettoafregnede anlæg, som beskrevet i notatet "Retningslinjer for 

nettoafregning af egenproducenter".  

 

7.3.1 Opgørelse af produktion og forbrug 

For installationstilsluttede anlæg skal netvirksomheden sørge for måling af de relevante måle-

punkter M0' eller M1, M2, M3, dvs. evt. almindeligt forbrug eller nettoproduktion samt leve-

ring til/fra net. De resulterende M0 (evt. opdelt i M0' og M0'') samt M1 vil ofte være virtuelle 

målepunkter, som fremsendes til DataHub. 

 

M1 kan som vist i ovenstående figur være målt direkte eller beregnet ved brug af direkte må-

ling af det almindelige forbrug, som det fx normalt gøres på store værker. Såfremt M1 bereg-

nes således, kan det almindelige forbrug (M0') og egetforbrug under stilstand (M0'') fremsen-

des separat til DataHub. Herved åbnes mulighed for, at der kan være forskellige elleverandører 

til de to typer forbrug.       

 

M1, M0, M0' og M0'' kan beregnes som angivet i tabel 8 i de to tilfælde. 

 

Tabel 8. Beregning af M0 og M1  

"3. måling”: M0''=  M0= M1= 

M1  - M1+M3-M2 M1 

M0'  -1*Min(M2-M3+M0'; 0) M0'+M0'' Max(M2-M3+M0'; 0) 

 

Med andre ord, hvis det almindelige forbrug (M0') er målt kan egetforbruget under stilstand 

M0'' og produktionen M1 beregnes ved at opstille en formel for produktion inklusiv egetfor-

Almindeligt

forbrug

Almindeligt

forbrug

Egetforbrug til elproduktion

K
o

lle
k
ti
v
e

 f
o

rs
y
n
in

g
s
n

e
t

M3M3

~~

M2M2

Forbrugssted

M1M1

M0’M0’



METODEANMELDT_Forskrift D1_Afregningsmåling  38/81 
 

Dok. 16/16018-15 - Offentlig/Public 

brug, og dernæst fordele denne efter fortegn, kan M0 beregnes evt. opdelt i de to typer for-

brug. 

 

7.3.2 Krav til måling og fremsendelse til DataHub 

M1 og M0 (evt. opdelt i M0' og M0'') skal altid fremsendes til DataHub som 15/60-værdi for: 

1. Vindmøller og solceller over 50 kW. 

2. Øvrige anlæg over 25 kW. 

 

Punkt 1 refererer til den samlede installerede effekt i vindmølleparken, hvis flere vindmøller er 

fællesmålt, og punkt 2 refererer til værkets samlede installerede effekt, hvis det består af flere 

anlæg. 

 

Hvis M1-M3 ikke 15/60-måles, skal M1 aflæses månedligt og fremsendes til DataHub. Det re-

sulterende forbrug M0 håndteres som et skabelonafregnet virtuelt målepunkt. For installati-

onstilsluttede mindre anlæg gælder dog nogle undtagelser, hvis de er nettoafregnede. Disse 

undtagelser, der både vedrører M1 og M2, er omtalt i notatet "Retningslinjer for nettoafreg-

ning af egenproducenter". 

  

Herudover gælder de samme generelle regler med hensyn til anlæg tilsluttet flere netområder 

mv. som omtalt i kapitel 7.2.2. 

 

Hvis M0' måles og anvendes til beregning af M0 og M1, skal M0', M2 og M3 altid 15/60-måles.       

 

7.4 Resume af krav 

For direkte tilsluttede anlæg uden nettoafregning skal netvirksomheden sende nettoprodukti-

on og forbrug, dvs. M1 og M0 til DataHub. 

 

På installationstilsluttede anlæg uden nettoafregning skal netvirksomheden ligeledes sende 

nettoproduktion M1 og forbrug M0 til DataHub. 

 

Egetforbrug under stilstand skal håndteres som almindeligt forbrug. Nettoproduktionen må 

således aldrig være negativ. 

 

Hvis egetforbrug måles separat skal det ske med samme tidsopløsning som målingen af M1. 

  

Alt almindeligt forbrug på værket, der er tilsluttet direkte til den lokale netvirksomheds net 

uden forbindelse med værkets interne net, medregnes ikke som forbrug på værket. 

 

Hvis M1 og M0 beregnes ved måling af almindeligt forbrug (M0') skal både denne og øvrige 

målinger ske med opløsning i 15/60-værdier. 

 

Herudover gælder: 

- Fællesmåling af produktionsanlæg kan kun ske, hvis de hører under samme værk og af-

regnes efter ens regler, og der ikke er krav om separat måling af tilskudsmæssige årsa-

ger. 

- Fællesmåling af vindmøller kan kun ske, hvis de enkelte vindmøller afregnes efter ens 

regler. 
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- Vindmøller, der er nettilsluttet efter den 20. maj 2003, skal måles separat, og kan derfor 

ikke indgå i vindmølleparker, jf. bekendtgørelse nr. 1063 af 7. september 2010. 

- Vindmøller > 50 kW skal 15/60-måles. For øvrige anlæg er grænsen 25 kW.  

- Grænserne refererer til den samlede installerede effekt i vindmølleparken, hvis flere 

vindmøller er fællesmålt, og til værkets samlede installerede effekt, hvis værket består 

af flere anlæg. 

  

7.5 Estimering af produktion ved balanceafregning mv. 

For produktionsanlæg, der ikke 15/60-måles, men aflæses månedsvist jf. afsnit 5.2, anvender 

Energinet estimerede værdier ved den første fiksering af foreløbigt grundlag for balance- og 

engrosafregning. Estimaterne genberegnes forud for refiksering ved hjælp af de månedsvise 

aflæsninger, der nu foreligger. 

 

Estimaterne laves ved hjælp af en døgnenergiprofil, som beregnes ud fra en repræsentativ 

gruppe af anlæg med onlinemåling. Profilen skaleres, så den svarer til et produktionsanlæg 

med en installeret effekt på 1 kW. Der beregnes en profil for vindmøller, en profil for solceller 

og en anden profil for øvrige elproducerende anlæg i hvert af de to prisområder DK1 og DK2. 

Det enkelte produktionsanlægs estimerede 15/60-værdi findes således ved: 

 

Estimat i Vestdanmark = ((produktionsanlæggets installerede effekt)/4) * (profilens kvarters-

værdi) 

 

Estimat i Østdanmark = ((produktionsanlæggets installerede effekt)) * (profilens timeværdi) 

 

De genberegnede estimater fremkommer ved at skalere estimaterne, når månedsaflæsninger-

ne foreligger, så den totale aflæste energi for måneden stemmer overens med summen af 

15/60-værdierne i det genberegnede estimat.   

 

De estimerede 15/60-værdier for de berørte målepunkter fremsendes til netvirksomhederne 

via DataHub dagen efter driftsdøgnet kl. 11.00, så de kan indarbejdes i netvirksomhedernes 

løbende forbrugsprognoser mv.  

 

De genberegnede 15/60-værdier beregnes efter fikseringen for den sidste dag i måneden og 

udsendes umiddelbart herefter. 
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8. Afregningsmåling – forbrug 

8.1 Timeafregnede målepunkter 

Målepunkter for forbrug skal altid 15/60-måles i følgende tilfælde: 

1. Ved forbrug i lokale netområder med et årsforbrug over den obligatoriske grænse, jf. 

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Her er timemåling dog altid tilstrækkeligt. 

2. Ved forbrug på flexafregnede målepunkter 

3. Ved forbrug hos nettoafregnede egenproducenter i gruppe 1-3, uanset forbrugets stør-

relse, jf. notatet "Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter". 

4. Ved separat måling af egetforbrug på elproduktionsanlæg, hvis produktionen 15/60-

måles, jf. kapitel 7.4. 

5. Ved måling af almindeligt forbrug på elproduktionsanlæg, der bruges til beregning af 

M1 og M0, jf. kapitel 7.4. 

6. Ved forbrug, som aftages på spændingsniveauer højere end 0,4kV-nettet.  

 

8.2 Skabelonafregnede målepunkter 

8.2.1 Regler for aflæsning mv. 

Netvirksomheden skal sikre, at ordinær (”periodisk”) aflæsning foretages mindst en gang om 

året. Hvis det er et fjernaflæst målepunkt, som ikke er opfattet af årsbaseret nettoafregning, er 

der krav om aflæsning 4 gange årligt.  

1. En periodisk aflæsning kan dog erstattes af en aperiodisk aflæsning, hvis denne er tids-

stemplet indenfor plus/minus 28 kalenderdage fra den nominelle aflæsningsdag for pe-

riodisk aflæsning.      

2. Derudover skal der foretages ekstra (”aperiodisk”) aflæsning ved leverandørskift, flyt-

ning, skift af afregningsform og ved skift af måler. 

3. Derudover kan der foretages aflæsninger med henblik på kontrol mv., når elleverandør 

og/eller kunde skønner det nødvendigt. Ved enhver kundeafregning skal alle aflæsnin-

ger, der er indsendt til DataHub, nyttiggøres. 

4. I de tilfælde, der er nævnt i pkt. 2, skal aflæsning foretages på skæringsdato. Er dette 

undtagelsesvis ikke muligt, skal aflæsningen korrigeres og tidsstemples til den pågæl-

dende skæringsdato kl. 00:00. Der skal således altid foreligge en målt eller estimeret af-

læsning på skæringsdato.  

5. I alle andre tilfælde skal aflæsningen altid tidsstemples til den faktiske aflæsningsdag kl. 

00.00. 

 

Det forbrug, som netvirksomheden fremsender til DataHub, må aldrig være negativt, jf. kapitel 

6.2.2. 

 

8.2.2 Estimering af tidsmæssig fordeling  

Estimering af den tidsmæssige fordeling af fx års- eller månedsforbrug skal altid ske ved hjælp 

af fordelingskurven. Ved eventuelle korrektioner af kundeafregning kan dette dog fraviges, 

hvis: 

1. Andet er nødvendigt af hensyn til myndighederne, fx Energitilsynet. 

2. Der foreligger konkret information om det pågældende målepunkt, som muliggør et 

bedre estimat, fx information om at målepunktet har været afbrudt i en del af den på-

gældende periode.  
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Disse undtagelser har ingen betydning for afregningen mellem aktørerne.   

 

8.2.3 Negative forbrugsdata 

I nogle situationer kan elmåleren være aflæst/skønnet forkert, hvilket kan medføre, at den 

efterfølgende opgørelse umiddelbart bliver negativ. Problemet er illustreret i nedenstående 

eksempel. 

 

 
  

I dette og lignende tilfælde må netvirksomheden, som beskrevet i kapitel 6.2.2, ikke sende det 

negative forbrug til DataHub. Netvirksomheden skal i stedet omperiodisere forbruget for hele 

perioden fra den 1. januar 2011-1. juli 2012 på i alt 9.000 kWh. 

 

Herefter skal netvirksomheden sende en korrigeret forbrugsopgørelse for perioden fra den 1. 

januar 2011 til 1. januar 2012 samt en original forbrugsopgørelse (flytteopgørelse) for perioden 

1. januar 2012 til 1. juli 2012. 

 

Negative forbrugsdata kan også umiddelbart opstå, hvis måleren "løber baglæns" hos kunder, 

der anvender nettoafregning på årsbasis for VE-anlæg ≤ 6 kW. I dette tilfælde sættes forbruget 

lig 0, og produktion lig tilbageløbet, jf. notatet "Retningslinjer for nettoafregning af egenprodu-

center". På kundens elregning angives alene de faktisk aflæste tællerstande. 

 

8.2.4 Timeaflæste skabelonafregnede målepunkter  

Netvirksomheden kan indsende tidsserier for timeaflæste skabelonafregnede målepunkter.  

 

Hvis netvirksomheden hjemtager timeværdier fra skabelonafregnede målepunkter, skal de 

indsendes til DataHub. 

 

Hvis timeværdierne sendes til DataHub, sker det i alle tilfælde på følgende vilkår: 

1. "Huller" i timeværdier accepteres; der er ikke krav om estimation ved manglende time-

værdier. 

2. Disse tidsserier kan ikke betragtes som afregningsvalide, og kan således ikke erstatte 

aflæsninger jf. 8.2.1. 

Eksempel på negative forbrugsdata 

 

- Aflæsning pr. 1. januar 2011:  145.000 kWh, der er aflæst af kunden 

- "Aflæsning" pr. 1. januar 2012: 155.000 kWh, der er skønnet af netvirksomheden 

 

På baggrund af ovenstående aflæsninger sender netvirksomheden en opgørelse til kundens 

elleverandør med et samlet forbrug på 10.000 kWh. 

 

På et senere tidspunkt modtager netvirksomheden en henvendelse fra kunden, som ønsker 

at fraflytte pr. 1. juli 2012. 

 

- Aflæsning pr. 1. juli 2012: 154.000 kWh, der er aflæst af kunden 

 

Netvirksomheden opgør umiddelbart flytteopgørelsen pr. 1. juli 2012 til -1.000 kWh. 
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8.3 Fremsendelse af tællerstande til DataHub  

Netvirksomhed 

For målepunkter med en fysisk måler, skal indsendes tællerstand jf. nedenstående. 

 

Netvirksomheden skal for flexafregnede målepunkter indsende tællerstande mindst fire gange 

årligt 6. Det anbefales at indsende tællerstand for hvert månedsskifte. Indsendelse af tæller-

stand for flexafregnede målepunkter skal desuden ske ifm. forbrugsopgørelse ved flytning, 

leverandørskift mv.  

 

For skabelonafregnede målepunkter skal der indsendes tællerstand ved forbrugsopgørelse. 

Indsendelsen af tællerstande følger tidsfristen for indsendelse af forbrugsopgørelse for skabe-

lonafregnede målepunkter. Netvirksomheden skal estimere forbruget og tællerstanden, hvis 

det er nødvendigt for at overholde tidsfristerne. 

 

For timeafregnede målepunkter kan netvirksomheden indsende tællerstande højst én gang om 

måneden. 

 

Ligeledes skal der indsendes tællerstand i følgende tilfælde: 

- Ved tilslutning af nyoprettet målepunkt i DataHub indsendes starttællerstand for måler. 

- Ved skift af måler indsendes sluttællerstand for den nedtagne måler samt starttæller-

stand på den nye måler. 

- Ved nedlæggelse af målepunkt (nedtagning/afmelding) indsendes tællestand for den 

nedtagne/afmeldte måler. 

- Ved elleverandørens anmodning herom til brug for imødekommelse af en kundes an-

modning om en udspecificeret regning i henhold til gældende bekendtgørelse om el-

handelsvirksomheders fakturering af omkostninger over for elforbrugere. 

 

Indsendelse af tællerstande på fysiske child målepunkter skal følge reglerne for den afregnings-

form, der gælder for parent målepunktet.  

 

Elleverandør 

Såfremt kunden oplyser tællerstand til elleverandøren, fx ved forbrugsopgørelse, kan elleve-

randøren fremsende tællerstanden til netvirksomheden via DataHub. Netvirksomheden tager 

herefter stilling til om tællerstanden skal opdateres i DataHub. 

  

  

 

6
 Jf. elforsyningsloven §72 a, stk. 3, 2.pkt. 
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9. Afregningsmåling – udveksling 

Mellem nabo-netvirksomheder skal der foreligge aftaler om, hvilken af parterne der har ansva-

ret for grænsemålingen i hvert enkelt udvekslingspunkt. 

 

Følgende udvekslingspunkter skal måles: 

1. Udveksling til og fra udlandet (i 400 kV-, 220 kV-, 150 kV-, 132 kV-, 60 kV- og 50 kV-

knude-punkter, der via samarbejdslinjer er forbundet med udlandet).  

2. Udvekslingen i 400/150 kV- og 400/132 kV-stationer, som hovedregel målt på 150 kV-/ 

132 kV-siden af transformerne7. 

3. Udvekslingen i 150/60 kV-, 150/10 kV-, 132/50 kV-, 132/30 kV- eller 132/10 kV-

stationer, målt på lavspændingssiden af transformerne. 

4. Udveksling med omgivende net til og fra 60 kV- eller 50 kV-netområder, hvis separat 

60/50 kV-netvirksomhed betjener flere lokale netvirksomheder i en 60/50 kV-region8. 

5. Udveksling med omgivende net til og fra lokale netområder på 60 kV-, 50 kV-, 33 kV- og 

10 kV-niveau. 

 

Netvirksomheden indsender 15/60-værdier for hvert enkelt udvekslingsmålepunkt til DataHub. 

For tidsserier med udvekslingsmålinger skal angives Fra-Net og Til-Net. Der må kun angives 

positive værdier. Et udvekslingspunkt i nettet skal om nødvendigt opdeles i 2 målepunkter, 

hvor Fra-Net og Til-Net er byttet. 

 

DataHub danner en samlet sum for udvekslinger for hvert enkelt netområde. 

 

Til afgørelse af, hvilken retning udvekslingen har mellem to netområder, gælder følgende regel:  

1. Til-Net er altid lig med det netområde, der får tilført (importerer) den målte energi. 

2. Fra-Net er altid lig med det netområde, der afgiver (eksporterer) den målte energi. 

 

9.1 Måling på samarbejdslinjer mellem lokale netområder 

Der skal 15/60-måles på enhver linje. Der kan dog dispenseres herfra hvis: 

1. Udvekslingen er mellem to lokale netområder, som tilhører en og samme 50/60 kV-

region.  

2. De to nabo-netvirksomheder er enige om, at udvekslingen er økonomisk ubetydelig. 

 

Hvis udvekslingen på en samarbejdslinje efter dispensation ikke indgår i energiopgørelsen af 

udvekslingen for to nabo-netområder, opstilles alle Energinets opgørelser som om, forbindel-

sen ikke eksisterer. Det gælder også ved afregning af offentlige forpligtelser, som relaterer til 

det opgjorte elforbrug. Nabo-netvirksomhedernes eventuelle egne udligninger, fx ud fra årsre-

gistreringer, er Energinet uvedkommende. 

 

Kendte eksempler på samarbejdslinjer med betydelig udveksling: 

 

7
 Alle 400/132- eller 400/150 kV-transformerfelter er udstyret med energimålere af hensyn til overvågningen af den reaktive effektba-

lance (tg) i punktet. Måling af udvekslingen i 400/132- eller 400/150 kV-stationer er værdifuld i netanalyser, men har ingen afreg-

ningsmæssig betydning, idet 400 kV- og 132/150 kV-nettabet afregnes samlet (af Energinet). 
8
 Hvad angår 50/60 kV-nettet, skal man være opmærksom på, at hvis der finder omstruktureringer sted med henblik på en opdeling på 

lokale netvirksomheder, opstår der samtidig et krav om etablering af nye målesteder for at opfylde kravene om målinger af kate-

gori 5 i denne liste. 
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1. Som en del af netvirksomhedens geografiske netområde kan det historisk have været 

mest bekvemt at arbejde med en permanent forsyning alene via en opkobling på nabo-

netvirksomhedens net. 

 

2. Et elproduktionsanlæg – fx en vindmølle – er opstillet i én netvirksomheds geografiske 

netområde, men klods op ad grænsen til en anden netvirksomhed. Vindmøllen føder 

ind på en ledning, som udelukkende (i så fald en generatorfødeledning) – eller i overve-

jende grad – betjener elproduktionsanlægget. Den pågældende ledning krydser imidler-

tid grænsen mellem netvirksomhederne og føder direkte ind på nabo-

netvirksomhedens net.  

 

Der er to mulige løsninger ved begge disse eksempler: 

Løsning A: Udveksling i samarbejdslinjen opgøres som en normal grænseoverskridende udveks-

ling9.  

Løsning B: Netområdet omdefineres til lejligheden, så elproduktionsanlægget/"enklaven" og 

ledning som helhed opgøres af nabo-netvirksomheden og dermed på papiret ingen grænse-

overskridende udveksling. 

 

 

  

 

9
 Naturligvis samtidig med at elproduktionsanlægget i eksempel 2 måles som andre elproduktionsanlæg og opgøres under den netvirk-

somhed, netområdet tilhører. I eksempel 2 vil der være tilfælde, hvor begge tal (elproduktion og bidrag til net-flow) registreres ved 

hjælp af en og samme måler. 
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10. Afregning af korrektioner efter refiksering  

10.1 Generelt  

Netvirksomheden kan indsende korrektioner for måledata pr. målepunkt til DataHub i en peri-

ode på op til 3 år tilbage i tid. Herefter lukkes DataHub for modtagelse af korrektioner, med-

mindre andet følger af lovgivningen.  

 

DataHub sender alle modtagne korrektioner pr. målepunkt til afregning til elleverandøren. 

Netvirksomheden skal derfor ikke sende korrektioner til DataHub, hvis det følger af Energitilsy-

nets praksis, at de pågældende korrektioner ikke skal afregnes.   

 

Beskrivelsen nedenfor vedrører korrektioner, som foretages i data de seneste 3 år, som sker 

ved hjælp af DataHub.  

 

Korrektioner ud over de seneste 3 år kan alene ske manuelt mellem kundens elleverandør og 

netvirksomhedens leverandør af nettab.  

  

10.2 Korrektion af flex- og timeafregnede måledata - Nettabskorrektion 

Korrektioner for måledata, der modtages af DataHub efter endelig refiksering, indgår ikke i 

balanceafregningen. I stedet afregnes de efter følgende principper:     

1. Afregningen sker mellem berørte elleverandører, idet balanceafregningen er afsluttet. 

2. Det refikserede residualforbrug og de tilsvarende fordelte forbrug genberegnes derfor 

ikke, selv om de bagvedliggende timeværdier for udveksling, produktion, flex- og time-

afregnet forbrug korrigeres – saldoafregningen påvirkes således ikke.  

3. Alle korrektioner modregnes i nettabet hos elleverandøren af nettab, idet positive eller 

negative forskelle i måleværdier, som opstår efter en korrektion på målepunkter på 

flex- og timeafregnede målepunkter summes løbende og udgør det samlede korrigere-

de nettab efter refiksering – en nettabskorrektion. 

4. Nettabskorrektionen er 0 ved gennemført refiksering.  

5. Korrektionerne for de berørte elleverandører og nettabskorrektionen, eller eventuelt 

differensen til den seneste nettabskorrektion, afregnes med elspotprisen i det pågæl-

dende prisområde. 

 

Princippet for afregning af korrigerede måledata for flex- og timeafregnede måledata mod 

nettabet fremgår af tabel 10 i tre forskellige cases.  

 

Ved modsat fortegn på ændringen skifter fortegnet på konsekvensen også.  

 

Tabel 10. Princip for korrektion   

Type af ændring  Konsekvens  

1) "Import" fra nabonet reduceres –  

Det vil sige netområdeforbrug og dermed 

nettab reduceres. 

- Elleverandør af nettab kompenseres 

- Elleverandør(er) af nettab i omliggende 

net skal betale   

2) Lokal produktion reduceres –  

Det vil sige netområdeforbrug og dermed 

nettab reduceres. 

- Elleverandør af nettab kompenseres  
- "Elleverandør" for lokal producent skal 
betale    
 samt eventuelt pristillæg m.v. 
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3) Flex- og timeafregnet forbrug reduceres 

– det vil sige residualforbrug og dermed 

nettab øges. 

- Elleverandør af flexafregnet forbrug kom-
penseres 
- Elleverandør af timeafregnet forbrug 
kompenseres  
- Elleverandør af nettab skal betale 
 

 

Da alle korrektioner således udlignes mellem 2 elleverandører er der tale om en nul-sums om-

fordeling, som ikke omfattes af saldoafregningen.  

 

For elleverandør og balanceansvarlig under ét skal resultatet i kWh altid være det samme, som 

hvis man i stedet lavede en 2. korrektionsafregning, herunder genberegnede det refikserede 

residualforbrug og fordelte forbrug.  

 

Proceduren er således: 

1. Netvirksomheden sender korrigerede værdier til DataHub.  

2. DataHub identificerer de involverede elleverandører og videresender korrigerede måle-

data til disse. 

3. Korrektionsafregning gennemføres i DataHub som minimum ved saldoafregning og 3 år 

efter driftsmåneden. Korrektionen sker samtidigt for alle netvirksomheder med henblik 

på at maksimere den økonomiske udligning af elleverandørernes mellemværender.  

 

10.3 Korrektion i skabelondata efter saldoafregning  

Korrektionen i skabelondata efter saldoafregning sker ved genberegning af saldoafregningen, 

men i øvrigt efter samme principper som gælder for time- og flexafregnede målepunkter, jf. 

ovenfor. 

 

Den første genberegning for kalenderår x sker dog først primo år x+2, idet der ikke skelnes 

mellem netvirksomheder, der anvender rullende hhv. samtidig aflæsning. 

 

10.4 Korrektion af tariffer som følge af ændringer i forbruget 

Ved enhver korrektion af forbruget efter refiksering gennemføres en tilsvarende korrektion af 

afregningsgrundlaget på baggrund af netvirksomhedernes og Energinets tariffer jf. Forskrift H3: 

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. 
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11. Oversigter over forpligtelser og sanktioner 

 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende 

forskrift, jf. kapitel 2.1.  

Nedenstående er der indsat to skemaer, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktione-

res, samt hvilken aktør reglen gælder for. 

 

Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 

eller § 22, stk. 3 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for aktører 

med undtagelse af netvirksomheder 

Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af 

Elforsyningslovens § 31, stk. 2, kan Energinet i henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 3 med-

dele påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet træffe afgørelse om helt eller 

delvis udelukkelse fra at gøre brug af Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Energinets 

sanktioner, rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger 

således på en forpligtelse pålagt Energinet ved lov for at sikre markedets funktion, herunder 

brugen af Energinets ydelser.  

 

Vurderingen af om en virksomhed groft eller gentagende gange tilsidesætter sine forpligtelser 

skal i praksis håndteres ud fra en processuel tilgang: 

 

- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender 

den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den 

manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte arbejds-

dage med besked om at rette forholdet inden udløb af fristen.  

 

- Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev 

stilet til virksomhedens direktør indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage for 

korrektion af misligholdelsen/-erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en manglende 

overholdelse af fristen vil medføre en grov tilsidesættelse af virksomhedens forpligtel-

ser og medføre udelukkelse af virksomheden fra benyttelse af Energinets ydelser. 

 

Afgørelser efter Elforsyningslovens § 31, stk. 3 vil således blive baseret på den nævnte rykker-

procedurer og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister.    

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for net-

virksomheder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens § 31 stk. 2, 

der vedrører virksomhedens bevillingsmæssige aktiviteter, skal Energinet jf. Elforsyningslovens 

§ 31, stk. 3, 2. og 3. pkt. orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet.  

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 22, stk. 3 – gældende for net-

virksomheder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22 stk. 3 vedrø-

rende oplysninger om måling af elektricitet, kan dette medføre påbud som anført i Elforsy-

ningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelle daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitil-
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synet iht. Elforsyningslovens § 86, stk. 1. Hvis Energinet bliver opmærksom på / gjort opmærk-

som på tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22, stk. 3, vil dette blive hånd-

teret ud fra følgende formelle proces: 

- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender 

den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den 

manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Endvidere oplyses det, at tilsidesættel-

sen indberettes til Energitilsynet til videre foranstaltninger. 

 

OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskrif-

terne 

Hvis Energinet bliver opmærksom på / gjort opmærksom på andre tilsidesættelser af forpligtel-

ser for aktørerne i relation til anvendelse af forskrifterne, vil disse blive indberettet til Energitil-

synet eller Energistyrelsen, alt efter hvem der har kompetencen på området.  

Overtrædelserne ligger i disse tilfælde ikke inden for Energinets hjemmel til sikring af marke-

dets funktion, herunder anvendelsen af Energinets ydelser. Energinet har således ikke hjemmel 

til at sanktionere overtrædelserne, hvorfor Energinet vil registrere disse og rapportere over-

trædelserne til Energistyrelsen/Energitilsynet. Det vil dermed være op til Energistyrel-

sen/Energitilsynet at vurdere, om og i givet fald hvad der skal foretages yderligere i sagerne.   

 

Netvirksomhed forkortes NV, balanceansvarlig BA og Elleverandør EL.
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OVERSIGT 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 eller § 22, stk. 3 

 

Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter reglen 

sig til 

Sanktionsbestemmelse 

3.2 Måleansvarlig  

Netvirksomheden er måleansvarlig for alle målepunkter i sit netområde, der direkte eller indirekte indgår i afreg-

ningen med elleverandør, balanceansvarlig, netvirksomhed og/eller Energinet.dk.     

 

Det er derved netvirksomhedens pligt at: 

- Målinger bliver foretaget og hjemtaget, alternativt estimeret.  

- Kontrollere rigtigheden af målingerne. 

- Fremsende målinger pr. målepunkt til DataHub. 

- Kontrollere rigtigheden af måledata i DataHub. 

- Garantere fortrolighed og diskretion omkring måledata. 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

3.4 Herudover gælder, at:   

 

- disse aktører skal sikre fortrolighed/diskretion omkring måledata.  

EL 

BA 

Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

4.1.1 Perioden frem til 5. arbejdsdag kl. 21.00 efter driftsdøgnet kan opdeles i to delperioder:  

 

1. "Indsamlingsperioden", 1.-3. arbejdsdag kl. 10.00: I denne periode hjemtager netvirksomheden 15/60-

værdier på samtlige timeafregnede målepunkter, der registrerer med en opløsning i 15/60-værdier. Indsam-

lede timeværdier indsendes alle ugens dage uden ugrundet ophold, og samtlige værdier skal foreligge ved 

periodens afslutning, om nødvendigt i form af estimater. Af samme grund accepteres kun manglende værdi-

er indtil periodens afslutning. 

 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 
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2. "Kontrolperioden", 3.-5. arbejdsdag kl. 21.00: I denne periode tjekker de berørte aktører de fremsend-

te/modtagne data. Hvis kontrollen giver anledning til korrektioner, gentages i princippet de samme procedu-

rer, som blev anvendt ved de oprindelige data.    

 

Netvirksomheden skal indsende måledata på samtlige child målepunkter (fysiske og virtuelle) tilknyttet det en-

kelte timeafregnede målepunkt hurtigst muligt, dog senest jf. tidsfrister anført i pkt. 1. og 2. 

4.1.2 Måledata fra flexafregnede målepunkter skal indsendes til DataHub jf. følgende procedure: 

 

- 1.-5. arbejdsdag kl. 21.00: I denne periode hjemtager netvirksomheden timeværdier på samtlige flexafreg-

nede målepunkter. Indsamlede timeværdier indsendes alle ugens dage uden ugrundet ophold, og samtlige 

værdier skal foreligge ved periodens afslutning, om nødvendigt i form af estimater. Maksimalt 5% af måleda-

ta må være estimerede værdier. 

 

DataHub vil på 5. arbejdsdag føre kontrol med den procentvise andel af estimerede måleværdier jf. bilag 7, 

Kvalitetsindeks (KPI’er). 

 

For flexafregnede målepunkter accepteres manglende værdier indtil 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet kl. 

21.00. 

 

Netvirksomheden skal indsende måledata på samtlige child målepunkter (fysiske og virtuelle), tilknyttet det en-

kelte flexafregnede målepunkt hurtigst muligt jf. ovenstående tidsfrist.  

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

4.1.3 Før fremsendelse til DataHub 

Netvirksomheden skal dagligt hjemtage måledata pr. målepunkt for produktion, flex- og timeafregnet forbrug og 

udveksling. Herudover skal evt. andre målinger af flow til og fra transmissionsnettet herunder reaktive målinger 

også indsendes enkeltvis. Specifikke regler for måling af de forskellige typer fremgår af kapitel 6-9.    

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 
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Før fremsendelse til DataHub skal netvirksomheden kontrollere data og om nødvendigt erstatte manglende og 

fejlagtige/utroværdige data med de bedst mulige estimater. Netvirksomheden skal således kontrollere data for: 

 

1. Manglende værdier (NULL).  

2. Fortegnsfejl, jf. kapitel 6.  

3. Sekvenser af nuller, hvor værdien ikke bør være konstant nul ud fra netvirksomhedens viden om måle-

punktet.   

4. Min./maks. kontrol, dvs. kontrol af, om den målte værdi ligger indenfor et nærmere defineret plausibelt 

interval.   

 

Det er maksimalt tilladt at bruge estimater i tre måneder for et enkelt målepunkt, før der skal indsendes målte 

timeværdier. 

4.1.3 Estimaterne fastsættes på en af følgende måder: 

 

1. Data fra kontrolmåler er obligatorisk, hvor kontrolmåler forefindes. 

2. Måledata på samme målepunkt for et tidligere driftsdøgn, som ligner det aktuelle, fx det foregående døgn 

eller samme døgn ugen før. 

3. Omskalering af måledata fra et andet målepunkt af samme type.   

4. Fordeling af samlet døgnmåling på 15/60-værdier ud fra erfaringstal, hvis døgnmåling foreligger. 

5. Skøn på basis af konkret viden om pågældende målepunkt, fx havari.  

 

Den estimerede værdi skal i alle tilfælde være sandsynlig ud fra netvirksomhedens konkrete viden. Den må fx kun 

sættes til 0, hvis det er en sandsynlig værdi i lyset af netvirksomhedens konkrete viden.  

 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 
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Netvirksomheden skal ved fremsendelse af måledata pr. målepunkt til DataHub angive i statuskoden, om værdi-

en er målt, estimeret eller mangler (NULL). Den sidste mulighed (mangler) må kun anvendes til 3. arbejdsdag kl. 

10.00 for timeafregnede målepunkter, og til 5 arbejdsdag kl. 21.00 for flexafregnede målepunkter.  

 

Hvis måledata korrigeres efter tidsfristerne, skal også de nye data kontrolleres som beskrevet ovenfor.  

4.1.3 Netvirksomheden skal ved fremsendelse af måledata pr. målepunkt til DataHub angive i statuskoden, om værdi-

en er målt, estimeret eller mangler (NULL). Den sidste mulighed (mangler) må kun anvendes til 3. arbejdsdag kl. 

10.00 for timeafregnede målepunkter, og til 5 arbejdsdag kl. 21.00 for flexafregnede målepunkter.  

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

4.1.3 For flex- og timeafregnede målepunkter skal både elleverandøren og netvirksomheden inden fiksering gennem-

føre kontrol af de allerede fremsendte 15/60-værdier pr. målepunkt og af aggregerede summer. Det kan på den 

baggrund være nødvendigt at korrigere de allerede fremsendte data.  

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

4.1.4 Finder elleverandøren fejl og/eller værdier, der afviger fra det forventede i måledata pr. målepunkt, skal elleve-

randøren kontakte netvirksomheden. Det kan ske enten direkte ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angi-

vet i aktørstamdataregistret, eller - hvis elleverandøren ikke ønsker at give sig til kende overfor netvirksomheden 

- ved at rette forespørgslen til DataHub ved hjælp af en webformular, som DataHub videreformidler til netvirk-

somheden.    

 

Ved inkonsistens mellem måledata pr. målepunkt og sum pr. elleverandør, skal elleverandøren kontakte Energi-

net.dk. 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

4.1.4 Balanceansvarlig  

Finder balanceansvarlig inkonsistens mellem summer pr. elleverandør og balanceansvarlig, skal den balancean-

svarlige kontakte Energinet.dk. 

BA Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

4.1.4 Netvirksomhed  

Finder netvirksomheden fejl i de fremsendte måledata pr. målepunkt, fremsender netvirksomheden korrigerede 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 
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data til DataHub.   

4.1.5 Konstateres fejl og mangler ved denne kontrol, anvendes følgende procedure: 

 

1. DataHub sender en negativ kvittering til netvirksomheden med angivelse af fejlen. 

2. Netvirksomheden fremsender derpå de manglende eller korrigerede data snarest muligt, medmindre 

punkt 3 er aktuelt. 

3. Punkt 2 fraviges, hvis DataHub meddeler netvirksomheden, at der er fundet fejl i DataHub, og at de alle-

rede modtagne data derfor genindlæses.       

 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

4.3.1 Kontrol af måledata 

Kontrollen af de allerede fremsendte måledata indebærer følgende: 

 

1. Netvirksomheden er ansvarlig for at gennemgå de til DataHub fremsendte værdier pr. målepunkt, her-

under kontrollere om måledata for flexafregnede målepunkter ligger inden for et plausibelt interval. 

Eventuelle fejlagtige værdier skal erstattes med målte eller estimerede værdier senest ved udgangen af 

den anden måned efter driftsmåneden. 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

4.3.2 Korrektioner 

Modtager DataHub korrigerede måledata mellem fiksering og refiksering, indgår de i balance- og engrosafreg-

ningen. Der anvendes følgende procedure: 

  

1. Hvis der er korrektioner, skal netvirksomheden fremsende de korrigerede data til DataHub (der må kun 

indsendes tidsserier, som indeholder korrektioner).  

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 
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5.1.1 Hvis målingen overstiger den obligatoriske grænse for timemåling, som er gældende for netområdet, skal det 

altid kontrolleres, om der er tale om fejl, eller om det fx skyldes, at det seneste aflæste forbrug blot er højere 

end normalt, eller om det er et virtuelt målepunkt for nettab med et forbrug over den aktuelle obligatoriske 

grænse osv. I stamdata for målepunktet skal netvirksomheden angive, om målepunktet må overstige den aktuel-

le obligatoriske grænse. 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

5.1.1 Fremsendelse til DataHub 

Måledata pr. målepunkt for skabelonafregnede målepunkter fremsendes uden ugrundet ophold, dog senest 35 

kalenderdage fra nominel aflæsningsdag. Det gælder både ordinær aflæsning og aflæsning på grund af flytning, 

leverandørskift mv., jf. kapitel 8.  

 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

5.1.1 Netvirksomheden skal indsende forbrugsopgørelse og tællerstand pr. forbrugsmålepunkt samt tællerstand på 

evt. øvrige fysiske målepunkter (child målepunkter) ved både ordinær aflæsning og aflæsning på grund af flyt-

ning, leverandørskift mv. Tidsfristen for indsendelse er senest 35 kalenderdage fra nominel aflæsningsdag som 

for forbrugsmålepunktet.  

 

Hvis målepunktet er fjernaflæst, skal der som minimum indsendes en forbrugsopgørelse og tællerstand 4 gange 

årligt samt ved aflæsning på grund af flytning, leverandørskift mv.
10

 Tællerstand skal kun indsendes for fysiske 

målepunkter. 

 

Uanset aflæsningsformen må der kun indsendes forbrugsopgørelse for skabelonafregnede 

målepunkter i årsbaseret nettoafregning én gang årligt ved ordinær årsopgørelse, og ved flytning og leverandør-

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

 

10
 Jf. elforsyningsloven §72a, stk. 3, 2.pkt. 
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skift. 

 

Netvirksomheden skal indsende måledata (timedata) på samtlige child målepunkter (fysiske og virtuelle)), tilknyt-

tet det enkelte skabelonafregnede målepunkt jf. tidsfristerne for flexafregnede målepunkter jf. kapitel 4.1.2.  

5.1.1 Ved fremsendelse af måledata for skabelonafregnede målepunkter skal netvirksomheden - som for flex- og time-

afregnede målepunkter - altid angive i statuskoden, om der er tale om en aflæst eller estimeret værdi, idet 

"mangler" er uaktuel.  

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

5.1.2 Konstateres der fejl og mangler ved denne kontrol, anvendes samme procedure som for 15/60-værdier, jf. kapi-

tel 4.1.5: 

1. DataHub sender en negativ kvittering til netvirksomheden med angivelse af fejlen. 

2. Netvirksomheden fremsender derpå de manglende eller korrigerede data snarest muligt medmindre 

punkt 3 er aktuelt. 

3. Punkt 2 fraviges hvis DataHub meddeler netvirksomheden, at der er fundet fejl i DataHub, og at de alle-

rede modtagne data derfor skal genindlæses. 

 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

5.1.4 Korrektion af måledata 

Ved fremsendelse af korrektioner for måledata anvendes følgende procedure: 

1. For korrektioner af forbrug for perioder, hvor start og slutdato for perioden ikke ændres, skal netvirk-

somheden fremsende korrigerede værdier til DataHub som en korrektionsmeddelelse. Elleverandøren 

vil herefter modtage det korrigerede forbrug fra DataHub. 

 

2. For korrektioner af aflæsningstidspunkter annullerer netvirksomheden alle tidligere fremsendte aflæs-

ninger til og med den periode, hvor den nye aflæsning skal være gældende. Annullering foretages suc-

cessivt startende med annullering af den yngste aflæsningsperiode. Når annulleringen er gennemført, 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 



METODEANMELDT_Forskrift D1_Afregningsmåling  56/81 
 

Dok. 16/16018-15 - Offentlig/Public 

fremsender netvirksomheden de korrekte aflæsninger i korrekt rækkefølge som normalt.  

 

5.2 Måledata for månedsaflæst produktion  

Månedsaflæste målepunkter 

Netvirksomheden aflæser målepunktet senest 1. arbejdsdag efter månedsskift og fremsender målingen til Data-

Hub senest 3. arbejdsdag kl. 10.00 efter månedsskiftet som en EDI-månedstidsserie.  

VE-produktion fra blandingsfyrede anlæg 

Den separate månedstidsserie for VE-elproduktionen på blandingsfyrede anlæg fremsendes til DataHub senest 5. 

arbejdsdag efter månedsskiftet kl. 10.00. 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

6.1.2 Nettab skal altid repræsenteres ved et virtuelt eller beregnet målepunkt. 

 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

6.2.1 Generelt  

Afregningsmålinger skal være tidstro. Det er fx ikke tilladt at udjævne tidligere målefejl på senere registrerede 

15/60-værdier. 

Det er tilladt at op- eller nedskalere de "rå" 15/60-værdier med en veldefineret fast proportional faktor (som ikke 

varierer over tid) inden måleværdierne videredistribueres af hensyn til interne afregningsmellemværender mel-

lem to netvirksomheder eller af hensyn til registrering af produktion på produktionsanlæg med forskudt afreg-

ningspunkt, jf. kapitel 7. Tilsvarende kan forekomme på forbrugssiden efter aftale mellem kunde og netvirksom-

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 
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hed.   

6.2.2 Fortegnskonvention  

Der gælder følgende fortegnskonvention:  

- Måledata pr. målepunkt er altid positivt, uanset hvilken type målepunkt måledata indsendes på. Udveksling 

pr. målepunkt er også altid positiv, idet retningen angives. Aggregeringer er normalt altid positive på nær 

ved sum af udvekslinger for et netområde, der angives med positivt fortegn ved "import" og med negativt 

fortegn ved "eksport". 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

7.2.2 Herudover gælder en række generelle regler med hensyn til M1:     

- Et værk kan kun føde ind i ét netområde. Hvis anlægget er tilsluttet flere netområder, skal de nødvendi-

ge M2/M3 målepunkter også indgå som udvekslinger mellem netområderne, så M1 kan beregnes kor-

rekt for ét netområde.  

- Hvis der er flere produktionsanlæg på værket, der er indbyrdes forbundne via et internt elforsyningsnet, 

kan M1 pr. anlæg ofte ikke måles direkte. Fordelingen må om nødvendigt estimeres efter aftale med 

Energinet.dk, fx fordeling ved måling af bruttoproduktion pr. anlæg.   

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

7.4 For direkte tilsluttede anlæg uden nettoafregning skal netvirksomheden sende nettoproduktion og forbrug, dvs. 

M1 og M0 til DataHub. 

På installationstilsluttede anlæg uden nettoafregning skal netvirksomheden ligeledes sende nettoproduktion M1 

og forbrug M0 til DataHub. 

Egetforbrug under stilstand skal håndteres som almindeligt forbrug. Nettoproduktionen må således aldrig være 

negativ. 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 
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Hvis egetforbrug måles separat skal det ske med samme tidsopløsning som målingen af M1.  

(…) 

 

Hvis M1 og M0 beregnes ved måling af almindeligt forbrug (M0') skal både denne og øvrige målinger ske med 

opløsning i 15/60-værdier. 

Herudover gælder: 

 Fællesmåling af produktionsanlæg kan kun ske, hvis de hører under samme værk og afregnes efter ens 

regler, og der ikke er krav om separat måling af tilskudsmæssige årsager. 

 Fællesmåling af vindmøller kan kun ske, hvis de enkelte vindmøller afregnes efter ens regler. 

 Vindmøller, der er nettilsluttet efter den 20. maj 2003, skal måles separat, og kan derfor ikke indgå i 

vindmølleparker, jf. bekendtgørelse nr. 1063 af 7. september 2010. 

 Vindmøller > 50 kW skal 15/60-måles. For øvrige anlæg er grænsen 25 kW.  

 Grænserne refererer til den samlede installerede effekt i vindmølleparken, hvis flere vindmøller er fæl-

lesmålt, og til værkets samlede installerede effekt, hvis værket består af flere anlæg. 

 

8.1 Timeafregnede målepunkter 

Målepunkter for forbrug skal altid 15/60-måles i følgende tilfælde: 

 

1. Ved forbrug i lokale netområder med et årsforbrug over den obligatoriske grænse, jf. Forskrift H2: 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 
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”Skabelonafregning mv”. Her er timemåling dog altid tilstrækkeligt. 

2. Ved forbrug på flexafregnede målepunkter 

3. Ved forbrug hos nettoafregnede egenproducenter i gruppe 1-3, uanset forbrugets størrelse, jf. notatet 

"Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter". 

4. Ved separat måling af egetforbrug på elproduktionsanlæg, hvis produktionen 15/60-måles, jf. kapitel 

7.4. 

5. Ved måling af almindeligt forbrug på elproduktionsanlæg, der bruges til beregning af M1 og M0, jf. ka-

pitel 7.4. 

6. Ved forbrug, som aftages på spændingsniveauer højere end 0,4kV-nettet.  

8.2.1 Regler for aflæsning mv. 

Netvirksomheden skal sikre, at ordinær (”periodisk”) aflæsning foretages mindst en gang om året. Hvis det er et 

fjernaflæst målepunkt, som ikke er opfattet af årsbaseret nettoafregning, er der krav om aflæsning 4 gange år-

ligt. 

1. En periodisk aflæsning kan dog erstattes af en aperiodisk aflæsning, hvis denne er tidsstemplet indenfor 

plus/minus 28 kalenderdage fra den nominelle aflæsningsdag for periodisk aflæsning.  

2. Derudover skal der foretages ekstra (”aperiodisk”) aflæsning ved leverandørskift, flytning, skift af afreg-

ningsform og ved skift af måler. 

3. (…) 

4. I de tilfælde, der er nævnt i pkt. 2, skal aflæsning foretages på skæringsdato. Er dette undtagelsesvis ik-

ke muligt, skal aflæsningen korrigeres og tidsstemples til den pågældende skæringsdato kl. 00:00. Der 

skal således altid foreligge en målt eller estimeret aflæsning på skæringsdato.  

 

Det forbrug, som netvirksomheden fremsender til DataHub, må aldrig være negativt, jf. kapitel 6.2. 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 
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8.3 Netvirksomhed 

For målepunkter med en fysisk måler, skal indsendes tællerstand jf. nedenstående. 

 

Netvirksomheden skal for flexafregnede målepunkter indsende tællerstande mindst fire gange årligt11. Det anbe-

fales at indsende tællerstand for hvert månedsskifte. Indsendelse af tællerstand for flexafregnede målepunkter 

skal desuden ske ifm. forbrugsopgørelse ved flytning, leverandørskift mv.  

 

For skabelonafregnede målepunkter skal der indsendes tællerstand ved forbrugsopgørelse. Indsendelsen af tæl-

lerstande følger tidsfristen for indsendelse af forbrugsopgørelse for skabelonafregnede målepunkter. Netvirk-

somheden skal estimere forbruget og tællerstanden, hvis det er nødvendigt for at overholde tidsfristerne. 

 

For timeafregnede målepunkter kan netvirksomheden indsende tællerstande højst én gang om måneden. 

 

Ligeledes skal der indsendes tællerstand i følgende tilfælde: 

- Ved tilslutning af nyoprettet målepunkt i DataHub indsendes starttællerstand for måler. 

- Ved skift af måler indsendes sluttællerstand for den nedtagne måler samt starttællerstand på den nye 

måler. 

- Ved nedlæggelse af målepunkt (nedtagning/afmelding) indsendes tællestand for den nedtagne/afmeldte 

måler. 

- Ved elleverandørens anmodning herom til brug for imødekommelse af en kundes anmodning om en ud-

specificeret regning i henhold til bekendtgørelse Nr. 821 af 27. juni 2014 om elhandelsvirksomheders fak-

turering af omkostninger over for elforbrugere. 

 

Indsendelse af tællerstande på fysiske child målepunkter skal følge reglerne for den afregningsform, der gælder 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

 

11
 Jf. elforsyningsloven §72 a, stk. 3, 2.pkt. 
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for parent målepunktet.  

 

9 Følgende udvekslingspunkter skal måles: 

 

1. Udveksling til og fra udlandet (i 400 kV-, 220 kV-, 150 kV-, 132 kV-, 60 kV- og 50 kV-knudepunkter, der via 

samarbejdslinjer er forbundet med udlandet).  

2. Udvekslingen i 400/150 kV- og 400/132 kV-stationer, som hovedregel målt på 150 kV-/ 132 kV-siden af 

transformerne
12

. 

3. Udvekslingen i 150/60 kV-, 150/10 kV-, 132/50 kV-, 132/30 kV- eller 132/10 kV-stationer, målt på lav-

spændingssiden af transformerne. 

4. Udveksling med omgivende net til og fra 60 kV- eller 50 kV-netområder, hvis separat 60/50 kV-

netvirksomhed betjener flere lokale netvirksomheder i en 60/50 kV-region
13

. 

5. Udveksling med omgivende net til og fra lokale netområder på 60 kV-, 50 kV-, 33 kV- og 10 kV-niveau. 

Netvirksomheden indsender 15/60-værdier for hvert enkelt udvekslingsmålepunkt til DataHub. For tidsserier 

med udvekslingsmålinger skal angives Fra-Net og Til-Net. Der må kun angives positive værdier. Et udvekslings-

punkt i nettet skal om nødvendigt opdeles i 2 målepunkter, hvor Fra-Net og Til-Net er byttet. 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

 

12
 Alle 400/132- eller 400/150 kV-transformerfelter er udstyret med energimålere af hensyn til overvågningen af den reaktive effektbalance (tg) i punktet. Måling af udvekslingen i 400/132- eller 400/150 kV-stationer er værdifuld i netanalyser, 

men har ingen afregningsmæssig betydning, idet 400 kV- og 132/150 kV-nettabet afregnes samlet (af Energinet.dk). 
13

 Hvad angår 50/60 kV-nettet, skal man være opmærksom på, at hvis der finder omstruktureringer sted med henblik på en opdeling på lokale netvirksomheder, opstår der samtidig et krav om etablering af nye målesteder for at opfylde kravene 

om målinger af kategori 5 i denne liste. 
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10.2.1 Proceduren er således: 

1. Netvirksomheden sender korrigerede værdier til DataHub.  

 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 
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OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskriften  
 

Kapitel  Sanktionerede regler Hvem retter reg-

len sig til 

4.1.3 Kontrol af måledata 

Kontrollen af de allerede fremsendte måledata indebærer: 

2. Elleverandøren er ansvarlig for at tjekke data pr. målepunkt samt konsistens mellem data pr. målepunkt 

og sum pr. elleverandør. 

3. Balanceansvarlig er ansvarlig for at tjekke konsistens mellem sum pr. elleverandør og sum pr. balancean-

svarlig.  

4. Netvirksomheden er ansvarlig for at gennemgå de til DataHub fremsendte værdier pr. målepunkt, herun-

der tjekke, om der ved en fejl fortsat er manglende værdier, samt at tjekke konsistens mellem data pr. 

målepunkt og summer pr. netområde.  

5. Energinet.dk gennemgår de modtagne og fremsendte tidsserier med henblik på validering og kontrol, 

herunder kontrolleres det fx, om statuskoderne er angivet korrekt, om måledata overholder fortegnskon-

vention, om de summerede og beregnede værdier, fx residualforbrug, er konsistente og overholder for-

tegnskonvention mv. 

EL 

NV 

BA 

4.1.4 Finder elleverandøren fejl og/eller værdier, der afviger fra det forventede i måledata pr. målepunkt, skal elleve-

randøren kontakte netvirksomheden. Det kan ske enten direkte ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet 

i aktørstamdata, eller - hvis elleverandøren ikke ønsker at give sig til kende overfor netvirksomheden - ved at rette 

forespørgslen til DataHub ved hjælp af en web-formular, som DataHub videreformidler til netvirksomheden.    

EL 
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4.1.4 Ved fremsendelse af måledata til DataHub gælder, at det ikke er tilladt at fremsende korrigerede tidsserier sam-

men med ikke-korrigerede tidsserier. Som en undtagelse kan man dog i tidsrummet fra 3. arbejdsdag efter drifts-

døgnet kl. 10.00 til fikseringen (5. arbejdsdag kl. 21.00) fremsende samtlige tidsserier, hvis en netvirksomheds 

første fremsendelse af tidsserier har været ufuldkommen. Dette sker typisk i forbindelse med af nedbrud i it-

systemer. 

NV 

5.1.1 Før fremsendelse til DataHub  

 Før fremsendelse til DataHub skal netvirksomheden udføre en kvalitetskontrol, der omfatter følgende elementer, 

jf. kapitel 4.1.3:  

 

1. Manglende aflæsning  

2. Fortegnsfejl  

3. Min./maks. kontrol  

 

Det skal tjekkes, at alle målepunkter er aflæst/estimeret som angivet i stamdata pr. målepunkt. Det gælder også 

målepunkter, der har været afbrudt i hele aflæsningsperioden, og hvor forbruget derfor typisk skal angives til 0. 

 

NV 

5.1.1 Netvirksomheden skal reagere på fejlagtige/utroværdige aflæsninger ved at gennemføre en kontrolaflæsning. NV 

5.1.1 Inden for tidsfristen på 35 kalenderdage skal kunden om nødvendigt rykkes for aflæsningen, så tidsfristen kan 

overholdes. I alle tilfælde skal netvirksomheden altid estimere forbruget og tællerstanden, hvis det er nødvendigt 

for at overholde tidsfristen. 

NV 

5.1.3 Procedurer hos elleverandøren 

Finder elleverandøren fejl og/eller værdier, der afviger fra det forventede, er proceduren den samme som i kapitel 

4.2.3. Det vil sige, at elleverandøren skal kontakte netvirksomheden direkte eller anonymt via DataHub ved hjælp 

EL 
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af en web-formular, som DataHub videreformidler til netvirksomheden. 

6.2.1 15/60-værdier distribueres som kWh med op til tre decimaler. NV 

7.4 Alt almindeligt forbrug på værket, der er tilsluttet direkte til den lokale netvirksomheds net uden forbindelse med 

værkets interne net, medregnes ikke som forbrug på værket. 

NV 

8.2.1 I alle andre tilfælde skal aflæsningen altid tidsstemples til den faktiske aflæsningsdag kl. 00.00. NV 

8.2.2 Estimering af tidsmæssig fordeling  

Estimering af den tidsmæssige fordeling af fx års- eller månedsforbrug skal altid ske ved hjælp af fordelingskurven. 

Ved eventuelle korrektioner af kundeafregning kan dette dog fraviges, hvis: 

1. Andet er nødvendigt af hensyn til myndighederne, fx Energitilsynet. 

2. Der foreligger konkret information om det pågældende målepunkt, som muliggør et bedre estimat, fx in-

formation om at målepunktet har været afbrudt i en del af den pågældende periode.  

 

NV 

8.2.4 Netvirksomheden kan indsende tidsserier for timeaflæste skabelonafregnede målepunkter.  

 

Hvis netvirksomheden hjemtager timeværdier fra skabelonafregnede målepunkter, skal de indsendes til DataHub. 

 

NV 

9 Mellem nabo-netvirksomheder skal der foreligge aftaler om, hvilken af parterne der har ansvaret for grænsemå-

lingen i hvert enkelt udvekslingspunkt. 

NV 

9.1 Der skal 15/60-måles på enhver linje. Der kan dog dispenseres herfra hvis: NV 
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1. Udvekslingen er mellem to lokale netområder, som tilhører en og samme 50/60 kV-region.  

2. De to nabo-netvirksomheder er enige om, at udvekslingen er økonomisk ubetydelig. 

 

10.1 DataHub sender alle modtagne korrektioner pr. målepunkt til afregning. Der skal derfor ikke sendes korrektioner 

til DataHub, hvis det følger af Energitilsynets praksis, at de pågældende korrektioner ikke skal afregnes.   

NV 
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Bilag 1: Netvirksomhed, netområder, måleansvar mv.   

 

Netvirksomhed 

Jf. Elforsyningslovens definition for netvirksomheder betragtes netejere uden bevilling, ikke 

som netvirksomheder. Det gælder fx visse transformerforeninger, ejere af generatorfødeled-

ninger, elproducenter, der ejer interne netanlæg, og slutforbrugere, der ejer interne netanlæg. 

Alle netejere, som ikke har bevilling, bliver afregningsteknisk administreret af den netvirksom-

hed i hvis netområde, de omtalte netejeres net er beliggende. 

 

Netområder 

Netområder kan fysisk og/eller afregningsteknisk, som uddybning af definitionen i kapitel 1, 

opdeles i: 

- Lokale netområder (0,4-33 kV-net og eventuelt 50/60 kV-net). 
- Regionale netområder (50/60 kV-net) – kun aktuelt for Fyn og Vestjylland. 

- Transmissionsnetområder (132/150/400 kV-nettet).   

- Specielle netområder, som oprettes af Energinet af afregningstekniske grunde. 

 

En netvirksomhed vil typisk have ansvaret for ét netområde, men det kan omfatte flere geogra-

fisk adskilte netområder. Et geografisk sammenhængende elforsyningsnet kan også være op-

delt i flere netområder af forskellige grunde, fx af afregningstekniske grunde. 

Antallet af netområder fastlægges af Energinet i samarbejde med netvirksomheden ud fra 

afregningsmæssige krav. Hvis netvirksomheden omfatter flere netområder, vil elforbruget blive 

opgjort separat for hvert enkelt netområde af Energinet. 

Måleansvar 

Med hensyn til netvirksomhedens måleansvar gælder følgende generelle regler: 

1. Netvirksomheder har ansvaret for både afregningsmålinger og tekniske målinger. Ved 

tekniske målinger forstås målinger til brug for driftsovervågning og driftsanalyse, som 

nærmere omtalt i Energinets tekniske forskrifter.  

2. Det er netvirksomhedens pligt at sørge for, at de korrekte målinger bliver lavet, og at 

målerne bliver vedligeholdt. Derudover skal netvirksomhederne overholde Forskrift D2: 

Tekniske krav til elmåling.    

3. Netvirksomheden skal altid have adgang til alle målepunkter, som den er måleansvarlig 

for. 

4. Ethvert målepunkt har en måleansvarlig. Ved udvekslingsmålinger mellem to netområ-

der, skal måleansvaret entydigt aftales mellem de to berørte netvirksomheder for hver 

enkelt udvekslingspunkt. 

Især ved målinger af produktionsanlæg kan netvirksomheden have ansvar for målinger i inter-

ne elforsyningsnet, som den ikke selv ejer. Det gælder fx ved nettoafregning og mere generelt 

måling af forbrug i elproduktionsanlægs interne elforsyningsnet, som ikke må indgå i anlæggets 

egetforbrug til elproduktion. 



METODEANMELDT_Forskrift D1_Afregningsmåling  68/81 
 

Dok. 16/16018-15 - Offentlig/Public 

I disse tilfælde har anlægsejeren pligt til at oplyse netvirksomheden om anlæggets opbygning i 

forbindelse med en vurdering af, hvor målerne skal opsættes. Videre gælder, at hvis det på 

grund af nye regler eller anlægsejerens ønske om ændret afregningsform er nødvendigt at 

ombygge målearrangementet, skal anlægsejeren afholde udgifterne. 

Kontrol af måledata i DataHub 

Netvirksomhedens ansvar for at kontrollere rigtigheden af måledata i DataHub, som anført i 

kapitel 3.2.1, gælder for alle de målepunkter, som netvirksomheden er måleansvarlig for. Kon-

trollen skal deles op i målinger for henholdsvis skabelon-, flex- og timeafregnede målepunkter. 

Kontrol af målinger for skabelonafregnede målepunkter 

Mindst én gang månedligt skal netvirksomheden lave en kontrol af, om de måledata for skabe-

lonafregnede målepunkter, der ligger i DataHub indtil 3 år tilbage, er identiske med dem, der 

ligger i netvirksomhedens egne systemer. Som minimum skal denne kontrol laves på følgende 

måde: 

 

1. Der skal månedligt udtages en tilfældig stikprøve på mindst 400 målepunkter indtil 3 år 

tilbage, uanset mængden af data for pågældende netvirksomhed. 

2. Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der derimod er den 

mindste inkonsistens, tjekkes samtlige data i de to databaser 3 år tilbage, idet netvirk-

somheden genfremsender alle data, der ikke er identiske. 

 

Netvirksomheden kan alternativt springe stikprøvekontrollen over og i alle tilfælde tjekke samt-

lige data hver måned, jf. punkt 2. 

 

Kontrol af flex- og timeafregnede 15/60-målinger 

Mindst én gang månedligt skal netvirksomheden lave en kontrol af om de månedssummer for 

flex- og timeafregnede 15/60-målinger, der ligger i DataHub indtil 3 år tilbage, er identiske med 

dem, der ligger i netvirksomhedens egne systemer. Som minimum skal denne kontrol laves på 

følgende måde: 

 

1. Der skal månedligt udtages en tilfældig stikprøve på månedssummer for flex- og timeaf-

regnede 15/60-målinger for mindst 400 målepunkter indtil 3 år tilbage, uanset mæng-

den af data for pågældende netvirksomhed. 

2. Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der derimod er den 

mindste inkonsistens, tjekkes samtlige data i de to databaser 3 år tilbage, idet netvirk-

somheden genfremsender alle data, der ikke er identiske. 

 

Netvirksomheden kan alternativt springe stikprøvekontrollen over og i alle tilfælde tjekke samt-

lige data hver måned, jf. punkt 2. 

Måleoperatør 

Netvirksomhedens måleansvar indebærer en praktisk måleopgave, som kan uddelegeres til en 

eller flere eksterne måleoperatører, men selve måleansvaret kan ikke delegeres.  

En netvirksomhed, som uddelegerer en måleopgave til en måleoperatør, har stadig den øko-

nomiske og juridiske forpligtelse og skal sikre, at alle praktiske forpligtelser varetages af måle-

operatøren. Herunder skal måleoperatøren garantere fortrolighed omkring måledata. Der skal 
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følgelig i netvirksomheden foreligge skriftlige procedurer, så det i tvivlstilfælde kan påvises, at 

vilkårene er opfyldt. 
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Bilag 2: Fusion af netvirksomheder og netområder 

 

Energinets forskrifter fastsætter en række vilkår, talværdier mv., som inden for fastsatte ram-

mer skal specificeres individuelt af hver netvirksomhed. Når to eller flere netvirksomheder 

fusionerer, skal det fastlægges hvordan vilkår, talværdier m.v. håndteres i overgangen til én 

netvirksomhed, når der er forskelle mellem netvirksomhederne i udgangspunktet før fusionen. 

  

På skæringsdatoen for fusionen, vil den nye netvirksomhed normalt ikke være i stand til at 

fungere som én netvirksomhed i alle henseender, hvorfor det er nødvendigt, at selskabet fort-

sat kan fungere som to eller flere netvirksomheder, hvad angår pligter og rettigheder i marke-

det. 

 

I forbindelse med gennemførsel af den juridiske fusion og de efterfølgende organisationstil-

pasninger skal en række ting være på plads: 

 

 Netvirksomhedens stamdata: Alle stamdata for den fusionerede netvirksomhed skal 

fastlægges og registreres for entydig identifikation af én netvirksomhed. Netvirksom-

hedens GLN-nr. er helt centralt. 

 Aktørstamdata: Den fusionerede netvirksomheds stamdata skal indmeldes til aktør-

stamdataregistret. 

 It-applikationer: Opsætningerne skal tilpasses til fejlfri betjening af den fusionerede 

netvirksomhed, før en egentlig fusion gennemføres i forhold til elmarkedet. 

 Måleansvar og juridiske problemer om ejendomsret til målere, net mv.: Før gennemfø-

relsen af den tekniske fusion i DataHub, skal alle ejerskabsforhold være fastlagt, og 

måleansvarets placering for grænsemålinger mod tilstødende net skal være aftalt 

med alle nabo-netvirksomheder
14

. 

 

Fusion i forhold til elmarkedet vil først kunne gennemføres, når netbevillingen for netvirksom-

hedernes geografiske områder er blevet samlet hos én aktør. 

 

Markedsreglerne er ikke til hinder for, at én netvirksomhed kan opdele sit bevillingsområde i 

flere netområder, hvis det er hensigtsmæssigt. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på, 

hvornår markedsreglerne beskriver krav til vilkår eller data for en netvirksomhed, hvilket vil sige 

hele netvirksomhedens geografiske bevillingsområde, og hvornår reglerne eksplicit refererer til 

et netområde.   

 

Derfor kan fusion af netvirksomheder i forhold til elmarkedet opdeles i 2 trin: 

1. Teknisk fusion af netvirksomheder, som medfører, at rettigheder og pligter både i 

fremtiden og historisk i forhold til samtlige målepunkter, der definerer et netområde 

overgår fra én aktør (netvirksomhed) til en anden aktør (netvirksomhed). Selve net-

området bliver ikke ændret. 

2. Sammenlægning af netområder hvor samtlige målepunkter, der definerer et netom-

råde, flyttes til et andet netområde. 

 

Bemærk, at sammenlægning af netområder forudsætter, at der sker teknisk fusion af netvirk-

somheder, således at netvirksomheden, der er registreret for det sammenlagte netområde, 
 

14
 Netbevillingsforhold skal være afklaret med Energistyrelsen. 
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også har rettigheder og pligter i forhold til målepunkterne i de historiske netområder, fx til 

indsendelse af måledata for perioden før fusionen og for afregning af engrosydelser for de 

oprindelige netområder. 

 
 
1. Teknisk fusion af netvirksomheder 

Teknisk fusion af netvirksomheder medfører, at samtlige netvirksomhedsreferencer til netom-

råder, målepunkter og engrosydelser ændres fra den/de hidtidige netvirksomheder til den 

fortsættende netvirksomhed.  

 

Tidspunktet for registrering af teknisk fusion af netvirksomheder i DataHub samt tidspunkt for 

effektuering af ændret afregningsgrundlag (markedsskæringsdato) skal aftales senest 4 måne-

der før mellem de involverede netvirksomheder og Energinet. 

 

I overensstemmelse med markedets afregningsprocesser skal markedsskæringsdatoen for 

teknisk fusion af netvirksomheder altid være til den første i en kalendermåned.  

 

Registreringen af teknisk fusion af netvirksomheder i DataHub vil ske på et tidspunkt i måne-

den op til markedsskæringsdatoen. 

 

Energinet sørger for at informere samtlige aktører via DataHubs markedsportal, senest 3 må-

neder førmarkedsskæringsdatoen. 

 

Registrering af teknisk fusion gennemføres på den aftalte dato uden for DataHubs kritiske for-

retningstid og har øjeblikkelig virkning. 

 

Efter registrering af teknisk fusion er det den fortsættende netvirksomhed, som har ansvar for 

samtlige data for de involverede netområder, også i historisk tid: 

- engrosrelaterede stamdata 

- målepunktsrelaterede stamdata 

- måledata 

I forbindelse med registrering af teknisk fusion ophører den/de hidtidige netvirksomheder med 

at eksistere i DataHub. 

 

Inden registreringen i DataHub af teknisk fusion af netvirksomheder skal den ophørende net-

virksomhed nedlægge samtlige priselementer pr. markedsskæringsdatoen. 

Efter registreringen af den tekniske fusion i DataHub skal den nye netvirksomhed oprette links 

til priselementer på samtlige målepunkter pr. markedsskæringsdatoen. 

Netvirksomheden skal være opmærksom på, at ændringer i priselementer sker i overens-

stemmelse med gældende lovgivning, herunder at varslingsfrister overholdes. 

 

Afregningsansvaret/rettigheden ændres for perioden før registrering af en teknisk fusion, såle-

des at en engrosafregning udsendt før den tekniske fusion, der ikke er endelig afregnet, skal 

afregnes med den fortsættende netvirksomhed, idet fremtidige kørsler af engrosafregningen, 

fx nye refikseringer for den historiske periode, fremsendes til den nye netvirksomhed og faktu-

reres af denne. 
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De aggregeringer/fikseringer der foretages til balance- og engrosafregninger ændres ikke 

grundlæggende ved teknisk fusion af netvirksomheder, men samtlige fikseringer af en-

grosafregningen vil ændres pr. markedsskæringsdatoen som følge af ændrede prislinks på de 

berørte målepunkter. 

 

 

2. Sammenlægning af netområder 

Ved sammenlægning af netområder sammenlægges 2 eller flere netområder til ét. Dette med-

fører, at de enkelte målepunkter får reference til et nyt netområde, og fx leverandør- og balan-

cesummer vil indeholde et nyt datagrundlag med flere målepunkter end tidligere. 

 

Tidspunktet for ikrafttræden af sammenlægningen (markedsskæringsdato) skal aftales senest 4 

måneder før mellem de involverede netvirksomheder og Energinet. 

 

I overensstemmelse med markedets afregningsprocesser skal markedsskæringsdatoen for 

sammenlægning af netområder altid være til den første i en kalendermåned. 

 

Energinet sørger for at informere samtlige aktører via DataHub’s markedsportal senest 3 må-

neder før markedsskæringsdatoen. 

 

Senest samtidig med registrering af sammenlægning af netområder, skal der laves teknisk 

fusion af netvirksomheder jf. pkt. 1 ovenfor. 

 

I forbindelse med sammenlægning af netområder skal følgende gælde: 

 

- Obligatorisk grænse for timeafregning skal være ens for alle kunder i det sammenlagte 

netområde – fx den laveste grænse i de oprindelige netområder. Hvis dette skaber ulø-

selige problemer med hensyn til måleropsætning, kan netvirksomheden få en tidsbe-

grænset dispensation. Det anbefales, at datoen for måleropsætning højst bør være for-

skudt ét år fra markedsskæringsdatoen. 

- Elleverandører må kun have én forbrugsbalanceansvarlig i det sammenlagte netområde. 

Såfremt der ikke er samme balanceansvarlig i de oprindelige netområder, skal elleve-

randøren inden markedsskæringsdatoen have bragt dette forhold i orden. 

 

Efter markedsskæringsdatoen vil følgende gælde: 

- Der findes kun ét sæt andelstal for det sammenlagte netområde. 

- Der beregnes kun én residualkurve og fordelingskurve for det sammenlagte netområde. 

Såfremt det éne af de oprindelige netområder fortsætter efter sammenlægningen be-

regnes residualkurve og fordelingskurve i fortsættelse af data før sammenlægningen. 

o Efter markedsskæringsdatoen periodiseres med netvirksomhedens fordelings-

kurve for det sammenlagte netområde. 

o Før markedsskæringsdatoen periodiseres med fordelingskurverne for de oprin-

delige netområder.  

o Såfremt sammenlægningen af netområder sker til et helt nyoprettet netområde, 

skal samtlige målepunkter aflæses per markedsskæringsdatoen. 



METODEANMELDT_Forskrift D1_Afregningsmåling  73/81 
 

Dok. 16/16018-15 - Offentlig/Public 

o Såfremt ét af de oprindelige netområder fortsætter efter sammenlægningen, pe-

riodiseres aflæsninger, med perioder der krydser markedsskæringsdatoen, med 

fordelingskurven for det fortsættende netområde 
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Bilag 3: Definition af arbejdsdage   

 

Tidspunktet: "Senest kl. 10.00, 3. arbejdsdag efter driftsdøgnet" skal fortolkes således: 

 

Driftsdøgn kl. 10.00, 3. arbejdsdag efter driftsdøgnet 

Mandag Torsdag 

Tirsdag Fredag 

Onsdag Mandag 

Torsdag Tirsdag 

Fredag Onsdag 

Lørdag Onsdag 

Søndag Onsdag 

 

Dage, der ikke regnes som arbejdsdage: 

- Weekender (lørdag og søndag). 

- Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfarts Dag, dagen efter 

Kristi Himmelfarts Dag og 2. pinsedag.  

- 1. januar, 5. juni, 24., 25., 26. og 31. december.  

 

På Energinets Supportportal offentliggøres en kalender, der konkret udpeger arbejdsdagene. 
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Bilag 4: Rykkere og korrektionsrapporter 

 

Rykkere  

Data pr. målepunkt 

Hvis tidsfristen for netvirksomhedens fremsendelse af måledata til DataHub overskrides, sen-

der DataHub en rykker til netvirksomheden. I praksis laves rykkeren som en samlet daglig op-

gørelse pr. netvirksomhed af de flex- time- og skabelonafregnede målepunkter. Der rykkes 

ligeledes for child målepunkter, for hvilke der mangler måledata, og hvor der er tilknyttet pris-

elementer til engrosafregning mellem netvirksomhed og elleverandør. Der rykkes ikke for 

manglende indsendelse af tællerstande. 

 

Ved opgørelsen tages ikke hensyn til, om der allerede er sendt en eller flere rykkere for pågæl-

dende målepunkt de foregående dage. Der rykkes således hver dag, indtil måledata er modta-

get.        

 

- For timeafregnede målepunkter og/eller evt. tilknyttede child målepunkter rykkes første 

gang efter kl. 10.00 den 3. arbejdsdag efter driftsdøgnet, hvis der ikke er modtaget data. 

- For flexafregnede målepunkter og/eller evt. tilknyttede child målepunkter rykkes første 

gang efter kl. 21.00 den 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet, hvis der ikke er modtaget data. 

- For skabelonafregnede forbrugsopgørelser rykkes første gang 21 kalenderdage efter 

nominel aflæsningsdag eller skæringsdato for leverandørskift, flytning mv. Der rykkes 

ikke for en periodisk aflæsning, hvis der foreligger en aperiodisk aflæsning, som kan er-

statte den periodiske aflæsning, jf. kapitel 8.1.1. For evt. tilknyttede child målepunkter, 

som skal indgå i engrosafregningen mellem netvirksomhed og elleverandør, rykkes 1. 

gang efter kl. 21.00 den 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet. 

- Der rykkes ikke for beregnede målepunkter.            

 

Fremsendelse af rykkere registreres i DataHubs markedsportal, således at elleverandøren kan 

se, hvilke af elleverandørens målepunkter en pågældende netvirksomhed, er blevet rykket for i 

forhold til manglende indsendelse af måledata for henholdsvis time-, flex- og skabelonafregne-

de målepunkter og evt. child målepunkter. DataHub foretager sig ikke yderligere, uanset om 

elleverandøren eventuelt rykker DataHub. Elleverandøren kan kontakte Energient.dk, hvis han 

mener, at der mangler måledata, og Energinet (DataHub) ikke har rykket i følge DataHubs mar-

kedsportal. 

 

DataHubs fremsendelse af rykkere suspenderes ved problemer/fejl i DataHub med hensyn til 

modtagelse af måledata fra pågældende netvirksomhed. Konstateres problemer/fejl i DataHub 

først efterfølgende, fjernes de fejlagtige rykkere i statistikken over netvirksomhedens perfor-

mance.     

 

Beregnede måledata 

Elleverandører og balanceansvarlige bør kontakte Energinet, hvis tidsfrist for fremsendelse af 

aggregerede måledata overskrides. 
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Skitse  

 
Korrektionsrapport 

Aktører har mulighed for at opsætte automatisk udsendelse af korrektionsrapport ved indsen-

delse af korrektioner for flex- og timeafregnede målepunkter samt tilhørende child- målepunk-

ter efter et givent tidspunkt defineret af aktøren. 

 

Korrektionsrapporten vil indeholde følgende data: 

 

1. Måledata-ID. 

2. Tidspunkt for fremsendelse af korrektionsrapport (yyyy-mm-dd hh:mm). 

3. Start- og sluttidspunkt for den periode, for hvilke data korrigeres (yyyy-mm-dd hh:mm). 

4. Oprindelig energimængde (kWh) – fikseret (henholdsvis refikseret) værdi.  

5. Ny energimængde (kWh). 

6. Difference (kWh). 

 

Kommentarer:  

Ad 3. Start- og sluttidspunkt vil være i samme måned. Hvis korrektionen strækker sig over en 

periode, som indgår i flere måneder, udsendes en rapport for hver måned. 

 

 

  

Aftagenummer dato Gentagelser Årsag Evt. statuskode eller kommentar

74112121212 31. maj 2010 5 mangler skabelonforbrug flytning

7411212121231.december 2010 150 mangler skabelonforbrug alm. aflæsning

74112121212 20.oktober 210 mangler skabelonforbrug leverandørskift

74111111111 22.maj 2010 14 mangler timeforbrug

74123123123 3.april 2009 425 mangler timeforbrug

74110101010 3. juni 2010 1 mangler timeforbrug
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Bilag 5: Håndtering af måling og forbrug på centrale kraftværker 

 

Indledning  

I dette bilag belyses måling af produktionsanlæg, som omtalt i kapitel 7, nærmere med de 

centrale værker som eksempel.  

På disse værker er en række forhold mere komplicerede end på små værker, fx fordi de typisk 

er tilsluttet flere netområder, har et stort antal målere, både internt og eksternt, og normalt 

har et betydelig mere "kompliceret" egetforbrug.     

 

Alle regler om målinger er i dag i princippet de samme for centrale værker og alle andre vær-

ker.  

 

Centrale værker 

I denne forskrift defineres de centrale værker som følgende: 

- Enstedværket, blok 3 

- Fynsværket, blok 3 og 7 

- Nordjyllandsværket, blok 2, 3 samt gasturbinen 

- Skærbækværket, blok 3 

- Studstrupværket, blok 3, 4 samt gasturbinen 

- Esbjergværket, blok 3 

- Herningværket, blok 1. 

- H.C. Ørstedsværket, blok 1, 4, 7 og 8 

- Svanemølleværket, blok 1, 3 og 7 

- Amagerværket, blok 1, 2 og 3 

- Asnæsværket, blok 2, 4 og 5 (4 kan ikke bruges fra 2008) 

- Stigsnæsværket, blok 1 og 2 (1 kan ikke bruges fra 2008) 

- Avedøreværket, blok 1 og 2 

- Kyndbyværket, blok 21, 22, 41, 51 og 52 

- Rønneværket, blok 5 og 6 

 

Hvilke målinger skal foretages? 

Alle målinger skal foretages med en opløsning i 15/60-værdier. 

Der skal laves målinger af al udveksling med det kollektive elforsyningsnet. 

Der skal foretages målinger, som gør det muligt at opgøre produktionen på kraftværket pr. 

blok.  

Forbrug, som ikke er egetforbrug, men "almindeligt" forbrug, skal måles. 

For egetforbruget er der to muligheder: Enten måles egetforbruget separat eller produktions-

måleren placeres således, at egetforbruget fratrækkes i produktionen. Hvis den sidste mulig-

hed benyttes, skal der også være en måling af egetforbruget under stilstand. Egetforbrug un-

der stilstand behandles som "almindeligt" forbrug. 
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Eksternt egetforbrug er egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion, fx pumper, der er placeret 

udenfor pågældende matrikel – eventuelt flere km væk. Dette medregnes som egetforbrug på 

værket. Det vil sige, at den pågældende måling på papiret regnes som en måling af levering til 

værkets interne elforsyningsnet. Dette skal også måles. 

Udveksling 

Alle udvekslingsmålinger med transmissionsnettet skal indsendes til DataHub som enkelte 

tidsserier.  

Produktion 

Produktionsmålingerne skal beregnes, således at produktionen pr. blok kan opgøres.  

Hvis egetforbruget (inklusiv eksternt egetforbrug) måles separat, skal det fratrækkes i produk-

tionstidsserierne. Hvis egetforbruget overstiger produktionen, skal produktionstidsserien sæt-

tes til 0, og den negative værdi skal indgå i det almindelige forbrug. 

Legitime modtagere af produktionstidsserierne er Energinet (DataHub) og elleverandøren 

(produktion). 

Slutforbrug 

For det almindelige forbrug på kraftværkspladsen, inklusiv egetforbruget under stilstand, er der 

to metoder: 

1. Forbruget kan ændres til på papiret at være direkte tilsluttet til den lokale netvirksomheds 

net. Forbruget behandles da i enhver henseende som almindeligt forbrug i netvirksomhe-

den. Det er i dette tilfælde netvirksomheden, som afgør, om forbruget kan deles på flere 

balanceansvarlige.  

2. Håndteringen af balanceansvar placeres af Energinet. Offentlige forpligtelser (PSO-tarif), 

net- og systemtarif opkræves direkte hos værksejeren af elleverandøren på vegne af net-

virksomheden og Energinet. I dette tilfælde skal alt slutforbruget kunne henføres til sam-

me balanceansvarlige. Hvis der er ønske om at skifte balanceansvar skal dette meddeles 

Energinet med en måneds varsel, jf. de normale regler for skift af forbrugsbalanceansvar. 

Hvis metode 1 benyttes, skal forbruget indgå i den lokale netvirksomheds normale forbrugsop-

gørelser. Herudover skal forbruget indgå i udvekslingen mellem det net, som forbruget reelt 

ligger i, og den lokale netvirksomhed.  

Hvis metode 2 benyttes, aggregeres egetforbruget under stilstand til én tidsserie, og forbruget, 

som ikke er egetforbrug til elproduktion, aggregeres til én tidsserie. Legitime modtagere af 

disse tidsserier er Energinet (DataHub), den forbrugsbalanceansvarlige og elleverandøren (for-

brug). 

Måleansvar og betaling   

Måleansvaret for målingerne på en central kraftværksplads påhviler den lokale netvirksomhed 

eller transmissionsvirksomhed, i hvis netområde kraftværkspladsen er placeret. Hvis dette ikke 

er entydigt, aftales måleansvaret mellem de berørte netvirksomheder og Energinet.  
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Bilag 6: Udskydelse eller omfiksering af den ordinære fikse-
ring/refiksering 

 

Situationer som medfører en udskydelse eller omfiksering af fikseringen/refiksering 

I visse situationer forbeholder Energinet sig ret til at udskyde en fiksering eller refiksering eller 

omfiksere dele af en udsendt fiksering/refiksering. 

 

Det tilstræbes at udskyde fiksering/refiksering frem for at bruge omfiksering, da omfiksering 

medfører, at allerede udsendte afregningsgrundlag skal overskrives af nyere data, hvilket spe-

cielt for refikseringerne er kritisk. 

 

De hændelser, der kan foranledige en udskydelse eller omfiksering, omfatter: 

 

1. Tekniske driftsforstyrrelser eller andre hændelser hos Energinet, som gør det umuligt at 

gennemføre de nødvendige beregninger på det planlagte fikserings- eller refikseringstids-

punkt 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet/efter driftsmåneden, kl. 21.00. 

2. Manglende måledata som følge af tekniske driftsforstyrrelser eller andre problemer hos 

en eller flere netvirksomheder, som bevirker alvorlige fejl i residualforbrugsprofilen. 

 

Ad 1. Uregelmæssigheder hos Energinet 

Energinet vil tilstræbe at begrænse udetid (manglende tilgængelighed) i forbindelse med fejl 

på driftsmaskinel, software og andre forhold mest muligt. 

 

Energinet bestræber sig ligeledes på at planlægge omlægninger og opgraderinger af driftsma-

skinel og software, så udetid begrænses mest muligt. 

 

Ad 2. Uregelmæssigheder hos netvirksomheden 

Netvirksomheden bør tilsvarende tilstræbe at begrænse udetid mv. mest muligt. 

 

Det vil være til stor ulempe for aktørerne, hvis det fikserede datagrundlag for et givent drifts-

døgn foranlediger en meget forvansket residualforbrugsprofil. 

Energinet udskyder fikseringen eller kører en omfiksering, hvis residualforbruget i en eller flere 

netvirksomheder er alvorligt forvansket, fx hvis det har forkert fortegn eller, hvis kurveformen 

afviger markant fra det forventede. 

 

Situationer, som ikke medfører en udskydelse eller omfiksering af ordinær fiksering eller refikse-

ring 

Enkelte manglende tidsserier for flex- eller timeafregnet forbrug for et givent netområde vil 

normalt ikke forvanske residualforbrugsprofilen i nævneværdig grad; men energifordelingen 

mellem slutmålt forbrug og residualforbrug kan blive unormal. 

 

Manglende udvekslingstidsserier kan forvanske residualforbruget dramatisk. Dette vil ikke nød-

vendigvis gøre sig gældende ved manglende tidsserier på elproduktionsanlæg. 

 



METODEANMELDT_Forskrift D1_Afregningsmåling  80/81 
 

Dok. 16/16018-15 - Offentlig/Public 

Manglende måledata på øvrige målepunkter har ikke indflydelse på fikseringen/refikseringen 

af residualforbruget. Det kan imidlertid have indflydelse på afregningen af engrosydelser mel-

lem netvirksomhed og elleverandør. 

 

Den vigtigste parameter i forbindelse med beslutningen om udskydelse af fikserin-

gen/refikseringen er residualforbrugsprofilens udseende. 

 

Information om udskydelse eller omfiksering af fiksering eller refiksering 

Hvis dele af en fiksering/refiksering skal omfikseres, vil information herom være tilgængelig på 

DataHub markedsportal senest på tidsfristen for udsendelse af fiksering/refiksering. 

 

Hvis fikseringen/refiksering udskydes, vil information herom være tilgængelig på DataHub 

markedsportal senest på det normale tidspunkt for fiksering/refiksering. 

 

Hvis en netvirksomhed oplever akut opståede problemer, som nævnt under punkt 2, eller har 

planlagt omlægninger eller opgraderinger af driftsmaskinel og software, som medfører udetid 

på et senere tidspunkt, skal dette meddeles til Energinet uden ugrundet ophold.  

 

Herved kan Energinet løbende informere om aktuelle udskydelser fra dag til dag eller forven-

tede udskydelser på et senere tidspunkt. 
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Bilag 7: Kvalitetsindeks (KPI)  

 

Indeks for performance  

Følgende indeks beregnes, men offentliggøres ikke nødvendigvis: 

  

Flex- og Timeafregnede   

Netvirksomhed:   

- IFIM (efter 5 arbejdsdage) 

- Hvor mange % og % volumen af de fikserede timeafregnede data forelå i DataHub ef-

ter 1 til 5 arbejdsdage  

- Hvor mange % og % volumen af de fikserede flexafregnede data forelå i DataHub efter 

1 til 5 arbejdsdage  

- Hvor mange % af flexafregnede målepunkter er estimeret ved 5. arbejdsdag 

- Hvor mange % blev fanget med/uden grund i DataHubs kontrol 

- Hvor mange % volumen udgør rettelser mellem fiksering & refiksering  

- Hvor mange % rykkere til netvirksomhed efter 3 arbejdsdage på timeafregnede måle-

punkter og/eller evt. child- målepunkter 

- Hvor mange % rykkere til netvirksomhed efter 5 arbejdsdage på flexafregnede måle-

punkter og/eller evt. child- målepunkter 

 

DataHub:   

- Tid (gennemsnit og fraktiler) fra DataHub modtagelse og fremsendelse af måledata pr. 

målepunkt eksklusiv dem, der fanges i DataHubs kontrol, jf. kapitel 4.1.3. 

- % DataHub-fremsendelser, der har givet negativ kvittering 

 

Skabelonafregnede  

Netvirksomhed: 

- Hvor mange % er modtaget efter 7 til 35 kalenderdage     

- Hvor mange % fanges med/uden grund i DataHubs kontrol 

- Hvor mange % rykkere til netvirksomhed efter 21 kalenderdage 

 

DataHub:   

- Tid (gennemsnit og fraktiler) fra DataHub modtagelse og fremsendelse af måledata pr. 

målepunkt, eksklusiv dem, der fanges i DataHubs kontrol, jf. kapitel 5.1.1. 

- % DataHub-fremsendelser, der har givet negativ kvittering    
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Revisionsoversigt 
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4.0 
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2014. Ændringerne fremgår i forskriften med ændringsmarkerin-

ger. 
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 Revideret som følge af høring maj 2014 4.3 August 2014 

 
Sanktionslister tilføjet 4.4 

September 

2014 

 Præcisering af ”regelmæssig kontrol af nye meddelelser i DataHub” 4.5 Maj 2015 

 
Revideret som følge af høring maj 2015 4.6 

September 

2015 
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Læsevejledning 

 

Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedr. EDI-kommunikation i elmarkedet. 

 

Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som an-

vendes i de efterfølgende kapitler.  

 

Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften.  

 

Kapitlerne 3 til 10 indeholder beskrivelser af de danske regler og principper for DataHub samt 

regler og krav for meddelelser og it-systemer, herunder krav til system- og aktørtest. 

 

Kapitel 11 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskriften er udgivet af Energinet.dk, herefter Energinet, og kan fås ved henvendelse til: 

 

Energinet.dk 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

Tlf. 70 10 22 44 

 

Forskriften kan hentes på www.energinet.dk under ’EL’, ’RAMMER OG REGLER – EL’,  

’MARKEDSFORSKRIFTER’.  

http://www.energinet.dk/
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 Terminologi og definitioner 1.

 

 

1.1 Aktør 

Fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil 

sige netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvar-

lig. 

 

1.2 Aktørstamdataregister  

Et register over de aktører der har opfyldt de af Energinet opstillede krav i ”Standardaftale for 

adgang til DataHub”. Registret er tilgængeligt i DataHubs markedsportal med diverse oplysnin-

ger pr. aktør. 

 

1.3 Arbejdsdage 

Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1: Afregningsmåling – Bilag 3: Definition af arbejdsdage. 

 

1.4 DataHub 

En it-platform der ejes og drives af Energinet. DataHub håndterer måledata, stamdata, nød-

vendige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 

 

1.5 Elektronisk dataudveksling (EDI) 

Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 

 

1.6 Elforsyningsnet 

Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet som defineret i Elforsyningsloven. 

 

1.7 Elleverandør 

En virksomhed, der 

1) er optaget af Energinet som elleverandør i DataHub  

2) og 

- sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller 

- køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet. 

 

1.8 Flytning 

Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning. 

 

1.9 GLN-nr. 

Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af en netvirksomhed, elleverandør eller balancean-

svarlig. 

 

1.10 GSRN-nr. 

Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som et målepunkts 

ID.      
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1.11 Kunde 

Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med 

retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning 

på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller en fysisk person. 

 

1.12 Kundeportal 

Kundeportalen er en applikation udviklet af Energinet, der skal stilles til rådighed overfor kunder 

via elleverandørernes hjemmesider. Kundeportalen kan af kunden benyttes til fremvisning af 

forbrug og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed for at 

kontakte sin elleverandør (pr. målepunkt) i forbindelse med leverandørskift mv. 

 

1.13 Leverandørskift 

Skift af elleverandør på et målepunkt. 

 

1.14 Markedsportal 

En webbaseret adgang til DataHub for aktører. Fra portalen er det muligt at udføre og følge 

forretningsprocesser i det danske elmarked. 

 

1.15 Måleoperatør 

Tredjeparter i markedet som udfører opgaver uddelegeret af en netvirksomhed, fx indsamler, 

lagre og verificere måledata for et netområde. Netvirksomhedens ansvar efter forskrifterne kan 

ikke uddelegeres. Måleoperatører kan registreres i aktørstamdataregistret, selvom de ikke er 

aktører. 

 

1.16 Målepunkt 

Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, bereg-

nes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Klassificeres som forbrugs-, produktions- 

eller udvekslingsmålepunkt. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med 

opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt er identificeret med et måle-

punkts ID. 

 

1.17 Netområde 

Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af Elforsyningsloven, er givet bevilling til at 

drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 

15/60-målere, som indgår i DataHubs opgørelser i elmarkedet. 

 

1.18 Netvirksomhed 

Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet. 

 

1.19 Obligatorisk grænse 

Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter som nærmere 

beskrevet i Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 
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1.20 Skæringsdato 

Dato og tidspunkt for den dag hvor et skift fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et pris-

element skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl. 00.00, den pågældende dato, 

jf. denne Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. 

 

1.21 Tidsfrister 

Tidsfrister definerer det seneste eller tidligste tidspunkt for modtagelse af eksempelvis beskeder 

i DataHub, jf. denne Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. Tidsfrister er 

altid hele dage, med mindre andet er angivet. Tidsfristen regnes fra midnat på skæringsdatoen. 

 

Indtil/Senest 3 arbejdsdage før skæringsdato: 

   

 

 

 

 

 

Tidligst 3 arbejdsdage før skæringsdato: 

 

   

 

 

 

 

 

Senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato: 

 

 

 

 

 

 

1.22 Tredjepart 

Fysiske og juridiske personer der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men som 

ikke selv er aktør eller kunde. Fx er måleoperatører, mæglere og energirådgivere tredjeparter. 

 

1.23 Testsystem 

Samlet begreb for system- og aktørtests stillet til rådighed af Energinet. Testsystemer anvendes 

til test og godkendelse af aktørernes egne it-systemer mod DataHub. Testsystemerne er nær-

mere beskrevet i denne forskrift.   

 

1.24 15/60-måling 

Fjernaflæst måling på kvarters eller timebasis der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark 

angives produktion/udveksling på kvarterbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes 

kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havmølleparker startende med Rødsand 

2. 

Torsdag 

Skæringsdato 

Seneste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

 
 Fredag 

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Skæringsdato 

Seneste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

 
 Fredag 

Søndag Mandag 

1 dag 

Torsdag 

Skæringsdato 

Tidligste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

  Fredag 

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Anmeldelse 

mulig 

Anmeldelse er mulig  

÷ 

Anmeldelse er ikke mulig  
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1.25 15/60-værdi 

En måleværdi der er fremkommet ved 15/60 måling. 
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 Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 2.

 

2.1 Forskriftens formål og anvendelsesområde  

Forskriften er, jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i Systemansvarsbekendtgørelsen
1
, udarbejdet efter 

drøftelser med net-, og elhandelsvirksomheder og har været i ekstern høring inden anmeldelse 

til Energitilsynet. 

 

Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked 

vedr. EDI-kommunikation med DataHub og opsætning af it-systemer.  

 

Forskriften henvender sig primært til netvirksomheder og elleverandører. 

 

Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven
2
. 

 

2.2 Hjemmel 

Forskriften er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og § 31, stk. 2 i Elfor-

syningsloven og § 7, stk. 1, nr. 3-4 samt § 8, stk. 1, nr.1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 

 

2.3 Sanktioner 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af markedsfor-

skriften, jf. 2.1 ovenfor.  

 

Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan Energinet i 

henhold til elforsyningsloven § 31, stk. 3 meddele påbud. Ved manglende opfyldelse af et på-

bud kan Energinet træffe afgørelse om helt eller delvis udelukkelse at gøre brug af Energinets 

ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Konstaterer Energinet tilsidesættelse af forpligtelser vedrøren-

de netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, orienterer Energinet energi-, forsynings- og 

klimaministeren om forholdet.    

 

Såfremt aktørernes forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i 

elforsyningsloven § 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud 

som anført i elforsyningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder 

pålagt af Energitilsynet i henhold til elforsyningsloven § 86, stk. 1.  

 

I kapitel 11 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt over-

sigter over de for aktørerne relevante forpligtelser og sanktioner. 

 

Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af elforsyningslovens 

regler som følge af manglende overholdelse af aktørens forpligtelser som anført i nærværende 

forskrift. Såfremt manglende overholdelse tillige medfører overtrædelse af øvrig lovgivning, 

kan dette medføre øvrige sanktioner, som måtte følge af sådanne regler.   

 

 

 

 

1
 BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. 

2
 LBK. nr. 418 af 25. april 2016 om lov om elforsyning med senere ændringer. 
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2.4 Klage  

Klage over forskriften kan § 7, stk. 3 og § 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes 

for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.  

 

Klager over Energinets forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for 

Energitilsynet. 

 

Afgørelser truffet af Energinet, der medfører afregistrering af en aktør, som bruger af DataHub, 

kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elfor-

syningsloven § 31, stk. 5.  

 

2.5 Ikrafttræden 

Nærværende forskrift træder i kraft 1. februar 2018, under forudsætning af Energitilsynets 

forudgående godkendelse, og afløser forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarke-

det, marts 2016. 

 

Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinets kontaktperson for 

denne forskrift, som anført på Energinets hjemmeside www.energinet.dk.  

 

Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens § 73 a, Bekendtgørel-

se om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets metoder for 

fastsættelse af tariffer mv
3
 § 1 samt Systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2.  

 

 

 

3  BEK. nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets metoder for 

fastsættelse af tariffer mv. 

http://www.energinet/
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 Regelhierarki 3.

 

De danske regler er overordnet skrevet med udgangspunkt i internationale bestemmelser. 

Bestemmelserne operationaliseres via en række dokumentniveauer, der adresserer forskellige 

områder af forretningen. I det omfang, forskrifterne ikke beskriver problemstillingen, henvises 

til detaildokumenterne.   

 
 

Udover den generelle lovgivning skal aktørerne overholde alle regler beskrevet i markedsfor-

skrifterne. Markedsforskrifterne er til brug for kommunikationen med DataHub, blevet specifi-

ceret og illustreret i dokumentet "Forretningsprocesser for det danske elmarked" (BRS-guide) 

som igen er operationaliseret i dokumentet ”Bilagsrapport 1: EDI-transaktioner for det danske 

elmarked”(RSM-guide). Ved eventuel uoverensstemmelse mellem dokumenterne er markeds-

forskrifterne til enhver tid de gældende dokumenter. 

3.1 Markedsforskrifter 

Med baggrund i Elforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser har Energinet udarbejdet en 

række markedsforskrifter. Forskrifterne regulerer aktørers rettigheder og forpligtelser på el-

markedet i Danmark.  Forskrifter er nødvendige rammer, der skal sikre elmarkedets funktion.  

 

3.2 Forretningsprocesser (Business Requirement Specifications - BRS) 

Dokumentet "Forretningsprocesser for det danske elmarked" beskriver ved hjælp af procesbe-

skrivelser, hvordan elmarkedet forretningsmæssigt fungerer. Målgruppen er aktører, der age-

rer i det danske elmarked. Beskrivelsen indeholder blandt andet sekvensdiagrammer, der på 

overordnet vis illustrerer, hvordan der udveksles data mellem de enkelte aktører. Endvidere 

angives der for hver proces, hvilke overordnede data der udveksles. Forretningsprocesserne 

skal læses i sammenhæng med markedsforskrifterne, og de kan således ikke stå alene.  

Det tekniske indhold af meddelelsesudvekslingerne er ikke specificeret i detaljer. Her henvises 

der til dokumentet "EDI transaktioner for det danske elmarked", jf. kapitel 3.3. Det betyder, at 

behovet for nye og ændrede forretningsprocesser nemmere kan overskues og implementeres, 

hvorved aktørerne vil være mindre fastlåste af tekniske specifikationer. 

 

3.3 Forretningstransaktioner (Requirements Specification Mappings – RSM) 

Dokumentet "EDI transaktioner for det danske elmarked " beskriver den samling af forretnings-

transaktioner, der indgår i dokumentet "Forretningsprocesser for det danske elmarked"..  Do-

kumentet beskriver den interaktion, der sker med de bagvedliggende applikationer ved hjælp 

af hændelses- og aktivitetsdiagrammer. De meddelelser, der indgår i transaktionen, fremgår 

eksplicit og er dokumenteret med klassediagrammer. 

  

Markedsforskrift

Markedsregler 

Markedsforskrift

Markedsregler 

Forretnings-
processer for det
danske elmarked

BRS –
Business 

Requirement
Specification

Forretnings-
processer for det
danske elmarked

BRS –
Business 

Requirement
Specification

EDI-Transaktioner

RSM –
Requirement
Specification

Mapping

EDI-Transaktioner

RSM –
Requirement
Specification

Mapping
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 Principper for DataHub 4.

 

Dette kapitel beskriver de overordnede principper for kommunikationen med DataHub.  

4.1 DataHubs rolle i elmarkedet 

Enhver aktør i elmarkedet skal meddelelsesudveksle direkte med DataHub, og ingen aktør må 

meddelelsesudveksle direkte med andre aktører for så vidt angår meddelelser, der indgår i 

markedsforskrifterne for det danske elmarked (hvor andet ikke er anført). Formålet er, at Da-

taHub skal være det centrale knudepunkt mellem aktørerne. Det for dels at kvalitetssikre 

kommunikationen og dels for at sikre et centralt sted, hvor data lagres til videre brug på lige 

vilkår for alle aktører. DataHub har dermed en central rolle i kommunikationen, da den be-

handler og hvor nødvendigt, videreformidler kommunikation i elmarkedet.  

4.2 Generel svartid for DataHub 

Den generelle svartid for DataHub er 1 time fra modtagelse af EDI-besked fra aktørerne, med 

mindre andet er angivet i forskrifterne.  

 

4.3 Åbningstider for DataHub 

4.3.1 Normal driftstid 

DataHub kan normalt anvendes fra kl. 00.00 til 24.00 alle årets dage. 

 

Tilsvarende normal driftstid gælder for testsystemerne. 

 

Energinet vil offentliggøre statistik over systemernes tilgængelighed, opgjort pr. kalendermå-

ned. 

 

4.3.2 Kritisk forretningstid og support 

Den kritiske forretningstid defineres som tidsrummet på arbejdsdage fra: 

 

- kl. 08.00 til kl. 16.00 mandag til torsdag og 

- kl. 08.00 til kl. 15.30 fredag 

 

Energinets support i form af telefonbetjening, it-support, forretningssupport, fejlhåndtering 

mv., er kun bemandet inden for den kritiske forretningstid. 

 

4.4 Forventninger til oppetid 

Følgende oppetidskrav gælder for DataHub: 

 

Periode Oppetid (i forhold til normal driftstid) 

Indenfor kritisk forretningstid 99,5 % 

Udenfor kritisk forretningstid 98,5 % 

 

 

* 100 
Tilgængelig driftstid (timer) 

Normal driftstid (timer) 
Oppetid i % måles som: 
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Ved tilgængelig driftstid forstås, at: 

- det er muligt at gennemføre forretningsprocesser (BRS'er) både via EDI og fra markedspor-

talen. 

- det er muligt for elleverandørerne at etablere forbindelse til kundeportalen som Energinet 

stiller til rådighed vedr. kundernes adgang til egne data. 

- DataHub kan gennemføre nødvendige beregninger og aggregeringer, så resultater kan 

leveres til netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige. 

- DataHub overholder de angivne svartidskrav. 

Servicevinduer, jf. kapitel 4.6, medregnes ikke i opgørelse af oppetid. 

 

Tilsvarende oppetidsmål gælder for testsystemerne. 

 

4.5 Annoncering af ude-tid 

Hvis DataHub eller testsystemerne er helt eller delvist ude af drift, vil dette snarest muligt blive 

annonceret på markedsportalen. Er der tale om planlagt service og vedligehold på DataHub 

eller testsystemerne, vil dette blive annonceret med passende varsel på markedsportalen og i 

henhold til en rullende opdateret serviceplan. Ligeledes annonceres det, når DataHub eller 

testsystemerne er i drift igen. 

 

4.6 Servicevinduer 

Et servicevindue er den tid, hvor DataHub eller testsystemerne vil være ude af drift i forbindel-

se med vedligeholdelse og opdateringer. 

 

Servicevinduer på DataHub og testsystemerne placeres udenfor den kritiske forretningstid. 

 

It-miljø Servicevindue Tidsmæssig placering 

DataHub 6 timer per måned I henhold til plan vist på 

markedsportalen 

Testsystemerne 8 timer per måned I henhold til plan vist på 

markedsportalen 

   

4.7 Garanterede svartidskrav for EDI-meddelelser og kvitteringer 

EDI-meddelelser, der initierer en bestemt forretningsproces, kræver ofte et svar eller nye 

meddelelser (typisk inden for en time) fra DataHub, i form af en EDI-meddelelse eller indholds-

kvittering, jf. forskrift H1:Skift af elleverandør, flytning mv, forskrift D1: Afregningsmåling, for-

skrift I: Stamdata eller forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. 

 

For DataHub og de aktører, der kommunikerer pr. EDI med DataHub, gælder følgende: 

Tidskravet til indholdskvittering eller udsendelsen af en ny meddelelse, gælder kun inden for 

den kritiske forretningstid. Uret, som tidskravet måles i forhold til, står så at sige "stille" uden 

for den kritiske forretningstid, jf. følgende eksempler, hvor der skal svares inden for en time: 

- hvis en EDI-meddelelse er modtaget kl. 15:45 på en arbejdsdag, skal der senest svares kl. 

08:45 næste arbejdsdag. 

- hvis en EDI-meddelelse fx er modtaget kl. 17.15 på en vilkårlig dag, skal der senest svares 

næste arbejdsdag kl. 09.00. 
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4.8 Elektronisk dataudveksling og web-baseret adgang 

Stamdata, måledata og markedsrelevante oplysninger udveksles elektronisk med DataHub ved 

brug af EDI-meddelelser eller ved anvendelse af markedsportalen(web-baseret). 

 

Aktører, der ønsker at kommunikere med DataHub via EDI, skal som betingelse herfor have et 

it-system, som har gennemført et af Energinet opsat aktørtestforløb og som efterfølgende har 

opnået godkendelse af Energinet, se kapitel 10.  

 

Hvis aktøren ønsker at starte forretningsprocesser, hente måledata m.m. i DataHub uden brug 

af EDI, kan dette ske ved anvendelse af markedsportalen. Såfremt det ikke er muligt at frem-

sende forsendelserne elektronisk (EDI-meddelelser), henvises der ligeledes til at gennemføre 

processen ved anvendelse af markedsportal. 

 

Krav til aktørens håndtering af forretningsprocesser i DataHub, blandt andet vedr. tidsfrister, er 

ens, uanset hvilken type kommunikation aktøren anvender. 

 

4.9 Udvekslingsformat 

Det er DataHubs opgave at behandle indholdet i de EDI-meddelelser, der udveksles. Udvekslin-

gen af meddelelserne foregår i XML-format via webservices. Udvekslingsformatet anvendes på 

struktureret vis til at flytte data fra en aktør til DataHub og omvendt.  

4.10 Aktøridentifikation 

En juridisk virksomhed er normalt identificeret ved én aktør med ét aktør-ID i form af et GLN-

nummer (Global Location Nummer) eller et ENTSO-E EIC-nummer (Energy Identification Code). 

En juridisk virksomhed kan have flere aktører som følge af fusioner eller pga. fordeling af opga-

ven på flere IT-systemer. Identifikationen skal anvendes, uanset hvor mange forskellige roller 

en aktør varetager. Reglerne for aktøridentifikationen er illustreret i nedenstående figur. 

 

Aktøridentifikation

Virksomhed Aktør
Identifikation / 

Aktør ID
1 11 *Koncern 1 *

Roller

1

*

 

I figuren anvendes nogle centrale begreber, der beskrives herunder. 

- Koncern – En koncern er et overordnet begreb, der anvendes, hvis et selskab omfatter flere 

virksomheder. 

- Virksomhed – En virksomhed har en række juridiske forpligtelser samt et 

særskilt CVR-nr. Virksomheden har i kraft af sin erhvervsmæssige status det juridiske ansvar 

for sine aktørers roller. 

- Aktør – En aktør er ansvarlig for den EDI udveksling, der relaterer sig til rollen. 

- Rolle – De roller, en aktør kan påtage sig, fx elleverandør, netvirksomhed, balanceansvarlig, 

måleoperatør mv. 
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- Aktør-ID – Den tekniske identifikation af en aktør i form af et GLN-nummer (Global Location 

Number) eller ENTSO-E EIC-nummer (Energy Identification Code), se kapitel 7.4. 
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 EDI standarden 5.

 

Ved kommunikation med EDI skal anvendes de regler for syntaks og struktur, som er beskrevet 

i dette kapitel. Overholdes disse regler ikke, vil aktøren ikke blive godkendt til kommunikation 

med DataHub.  

 

5.1 XML syntaks og struktur 

XML er det anvendte udvekslingsformat til transport af data mellem en aktør i elmarkedet og 

DataHub.  

 

Dette kapitel beskriver de gældende XML syntaks - og strukturbestemmelser for XML medde-

lelsesudvekslingen i elmarkedet. Kapitlet fokuserer på udvalgte syntaks- og strukturregler, der 

er særligt vigtige for at sikre en optimal meddelelsesudveksling med DataHub. Kapitlet er et 

supplement til de af organisationen W3C
4
 opstillede regler og bestemmelser for XML formatet.  

 

Meddelelser og datamodel for detailmarkedet baserer sig på branchestandarden fra ebIX – 

hertil anvendes UN/CEFACT rammeværk for navngivning og design af XML meddelelser. 

 

Den danske datamodel indeholder dog et antal udvidelser i forhold til ebIX’s datamodel.  

 

Den danske datamodel dokumenteres gennem brug af klassediagrammer, som anvender 

UN/CEFACT entiteter herunder ABIE
5
, BBIE

6
 og ASBIE

7
. Den danske datamodel bruges til reali-

sering af DataHubs XML skemaer. 

 

Relation mellem UN/CEFACT datamodel, ebIX datamodel og den danske datamodel er vist i 

nedenstående illustration. Sammenhængen mellem de tre datamodeller fremgår af nedenstå-

ende figur. 

 

Figur: Sammenhæng mellem datamodeller 

 

 

 

4 http://www.w3.org/standards/xml/  
5 Aggregate Business Information Entities 
6 Basic Business Information Entities 
7 Association Business Information Entities 
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UN/CEFACT er en international ebusiness standard, der omfatter en række tekniske specifika-

tioner herunder: 

 Modelling Methodology (UMM) 

 Core Component Technical Specification (CCTS) 

 XML Naming and Design Rules (NDR) 

 UML Profil for Core Components (UPCC) 

 

Core Component Technical Specification omfatter Core Components (CC) og Business Infor-

mation Entities (BIE). Core Components bruges som referencemodel til at datamodellere med-

delelser til udveksling af data mellem to eller flere parter.  

 

5.1.1 Generelle syntaksregler 

Alle meddelelser i elmarkedet er beskrevet ved hjælp af XML skemaer (XSD’er). Et XML skema 

beskriver, hvorledes XML meddelelser opbygges.  

 

Navngivning og opbygning af XML meddelelser skal overholde de navngivnings- og designreg-

ler, der er beskrevet i den grundlæggende dokumentation. 

 

En meddelelse er i praksis sammensat af flere XML skemaer, der tilsammen definerer struktu-

ren for meddelelsen. De enkelte skemaer kan betragtes som selvstændige klodser, der sam-

mensættes til en komplet meddelelse.  

 

5.1.2 Anvendelse af tegnsæt og karakterer 

Alle meddelelser i elmarkedet skal formateres til UTF-8 tegnsættet (bagudkompatibelt med 

ASCII-tegnsættet). UTF-8 er et 2 bytes pr. tegn-tegnsæt, der er en komprimeret version af 

Unicode. Encoding angives i starten af XML dokumentet på følgende måde: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

I W3C er det beskrevet, hvordan anvendelse af reserverede tegn skal foregå, samt at XML no-

tationen er case-sensitiv (gælder ikke indholdet i selve elementet).  

 

Foranstillede eller efterstillede ”mellemrumstegn” (eller andre usynlige ”white space” tegn før 

første eller efter sidste synlige karakter i et datasæt) slettes før afsendelse. 

 

Referencer 

Følgende dokumentation er grundlaget for EDI kommunikationen med DataHub. 

 

Det kan forekomme, at de dokumenter og informationskilder, der refereres til, er flyttet eller 

ændret. Derfor er den ansvarlige organisation og versionsnummer medtaget i skemaet for at 

lette eventuel alternativ søgning, hvis referencen er blevet uaktuel.  

 

Organisation Dokument / Kommentarer Reference Version 

ENTSO-E Central vidensportal for de Euro-

pæiske Transmissionssystemope-

ratorer. Beskæftiger sig med 

http://entsoe.eu/   

http://entsoe.eu/
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upstream elmarkedet.  

ENTSO-E ENTSO-E Scheduling System ESS.  

 

Anvendes til planmelding 

http://entsoe.eu  Version 3 R1 

ebIX CuS & EMD projekter http://www.ebix.org/content.as

px?ContentId=990&SelectedMe

nu=3 

2011.A 

UN/CEFACT UN/CEFACT navngivnings og de-

signregler for XML.  

http://www.unece.org/cefact/x

ml/UNCEFACT+XML+NDR+V3p0.

pdf  

version 3.0 

 

W3C (World 

Wide Web 

Consortium) 

Beskrivelse af XML standarden http://www.w3.org/standards/x

ml/  

 

 

 

  

http://www.ebix.org/content.aspx?ContentId=990&SelectedMenu=3
http://www.ebix.org/content.aspx?ContentId=990&SelectedMenu=3
http://www.ebix.org/content.aspx?ContentId=990&SelectedMenu=3
http://www.unece.org/cefact/xml/UNCEFACT+XML+NDR+V3p0.pdf
http://www.unece.org/cefact/xml/UNCEFACT+XML+NDR+V3p0.pdf
http://www.unece.org/cefact/xml/UNCEFACT+XML+NDR+V3p0.pdf
http://www.w3.org/standards/xml/
http://www.w3.org/standards/xml/
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 EDI-kommunikation 6.

 

Der skal ved udveksling af EDI-meddelelser anvendes webservices.  

 

Kommunikation mellem en aktør og DataHub initieres altid af aktøren. Dette gælder uanset 

transaktionstype.  

 

DataHub fungerer som et "kø-system", hvori meddelelser til aktøren gemmes.  

 

Aktøren - identificeret via aktørens GLN nummer eller EIC-nummer - er ansvarlig for at kontrol-

lere, om der er nye meddelelser i DataHub, som skal behandles af aktøren, således at aktøren 

kan overholde gældende tidsfrister og forpligtelser, som aktøren er omfattet af. Aktøren er 

ansvarlig for at tømme køen. 

 

Kommunikationen mellem aktørerne og DataHub sker ved hjælp af elektronisk specificerede 

protokoller afhængigt af EDI-meddelelsen. Protokollerne beskriver, hvordan en forsendelse 

skal transporteres fra afsender til modtager og sikrer, at forsendelser kommer intakt frem til 

den ønskede modtager. Hvis der er fejl i transporten, er det specificeret i kommunikationspro-

tokollerne, hvordan afsender bliver orienteret (afsenders system). 

 

Det følgende kapitel beskriver de anvendte protokoller. 

 

6.1 Webservices 

Energinets webservices har til formål at opsætte rammerne for udveksling af meddelelser over 

internettet på en sikker og pålidelig måde. 

 

De pågældende webservices retter sig mod de aktører i elmarkedet, der skal udveksle medde-

lelser med DataHub.  

 

Nedenstående begreber anvendes i relation til webservices: 

 

- Webservice: Åben standard for udveksling af data fra applikation til applikation over inter-

nettet. Servicen er typisk designet til at fungere med en specifik forsendelsestype. 

- SOAP: En protokol til udveksling af strukturerede data mod en webservice. SOAP sikrer 

transporten af forsendelsen over HTTP-protokollen. 

- WSDL: En struktureret beskrivelse af webservicen, der indbefatter datatyper, detaljer, 

interface, placering og protokoller, herunder information omkring hvordan man kalder den 

beskrevne webservice.  

 

6.2 Kommunikationsmønster 

Kommunikationen mellem aktørerne og DataHub kan foregå synkront eller asynkront. Asyn-

kron kommunikation anvendes i forbindelse med gennemførelse af forretningsprocesser (be-

skrevet i BRS'er), mens synkron kommunikation anvendes, når aktører foretager ad hoc fore-

spørgsler mod DataHub (forespørgsler på gamle beskeder eller lignende). 
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6.2.2 Asynkron kommunikation 

Ved asynkron kommunikation er der en løs kobling imellem aktøren og DataHub. Aktøren 

kommunikerer med DataHub gennem et kø-system, som indeholder meddelelser til aktøren.  

 

DataHub

Intern Processering

5:Aflevering til Kø

2: Aflevering til Kø

6: PeekMessage / 
   DequeueMessage

3: PeekMessage / 
   DequeueMessage

4: SendMessage

Aktør 1

Aktør 2

1: SendMessage

 

Figur 1 Asynkront kommunikationsmønster i DataHub 

 

Figur 1 beskriver kaldeforløbet i en tænkt forretningsproces, hvor der udveksles data mellem 2 

aktører. 

 

Processen initieres ved at Aktør 1 sender en besked til DataHub (1: SendMessage). DataHub 

identificerer, at Aktør 2 skal notificeres, hvorefter en besked genereres og lægges i den udgå-

ende kø, der er reserveret til Aktør 2 (2: Aflevering til kø). Aktør 2 henter beskeden fra køen (3: 

PeekMessage / DequeueMessage) og behandler den i henhold til den angivne forretningspro-

ces. Et eventuelt svar fra Aktør 2, returneres til DataHub og behandles på tilsvarende vis (4: 

SendMessage, 5: Aflevering til kø, 6: PeekMessage / DequeueMessage).  

 

Alle aktører har deres egen besked-kø og er ansvarlig for at eventuelle beskeder hentes og 

fjernes fra køen. DataHub garanterer, at beskeder i køen er sorteret i korrekt rækkefølge 

(PeekMessage returnerer altid den ældste besked, indtil denne "fjernes" ved et kald til Deque-

ueMessage). 

 

6.3 Servicedefinitioner 

Følgende asynkrone metoder er tilgængelige via webservicen: 

Metode Beskrivelse 

MessageId 

SendMessage  

(XmlDocument message) 

Benyttes til indsendelse af forretningsbeskeder som defineret i BRS.  

 

Message: Beskeden, der ønskes indsendt.  

 

Retur værdi: ID på beskeden. 

XmlDocument  

PeekMessage () 

Retur værdi: Den næste besked i køen. Hvis køen er tom, returneres 

Null. 

void DequeueMessage(MessageID 

id) 

Fjerner den ældste besked i køen, med det oplyste ID. 
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Følgende synkrone metoder er tilgængelige via webservicen: 

Metode Beskrivelse 

XmlDocument 

GetMessage(MessageId id) 

Henter beskeden med den givne besked ID. 

 

id: ID på den ønskede besked. 

 

Retur værdi: Den ønskede besked. Hvis der ikke findes nogen besked 

med det givne ID, returneres Null. 

MessageId[] GetMessageIds 

(dateTime utcFrom, 

dateTime utcTo) 

Henter besked ID'er for et givent tidsinterval. 

 

utcFrom, utcTo: Definition af tidsinterval. 

 

Retur værdi: Liste af ID'er på beskeder sendt til aktøren i det givne 

tidsinterval. 

XmlDocument 

QueryData(XmlDocument 

params) 

Generisk metode til forespørgsel på data. Reserveret til fremtidig brug. 

 

 

Webinterfacet understøtter Web Service Description Language (WSDL). 

 

6.4 Datatyper 

Webinterfacet benytter følgende datatyper: 

Datatype Beskrivelse 

MessageId UUID som streng på 32 karakterer. Strengen kan bestå af følgende 16 tegn: 

"0123456789abcdef" 

 

Eksempel: 

550e8400e29b41d4a716446655440000 

BusinessProcess Streng 

MessageType Streng, Enumeration {"XML"} 

dateTime Angivelse af tidspunkt. 

 

Eksempel: 

2002-12-10T17:00:00Z (Klokken 17:00 den 10. december 2002) 

 

6.5 Struktur af en besked (message) 

Alle beskeder, der kommunikeres via webinterfacet i DataHub, er XML beskeder og består af: 

 

1. En MessageHeader, som indeholder metainformationer, der bruges til styring af den 

bagvedliggende forretningsproces. Disse metainformationer er: 

 Identifikation af den enkelte besked og dens indhold 

 Identifikation af den forretningsproces, beskeden skal behandles af 

2. Én forretningsbesked som er i XML format.  

 



METODEANMELDT_Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet  24/43 
 

Dok. 16/16018-22 - Offentlig/Public 

 

Figur 2 XML-Beskedstruktur 

Selve forretningsdokumentet indsættes i stedet for <Any> elementet i figur 2.  

 

6.6 Håndtering af aktører og køer  

Enhver aktør har sin egen kø, identificeret ved GLN-nr., til beskeder fra DataHub. Kommunika-

tionen med DataHub kan opdeles i en indgående og udgående kommunikation. 

 

Inden en aktør kan påbegynde udveksling af EDI-meddelelser, skal aktøren via sine stamdata-

oplysninger oplyse, hvorvidt dele af kommunikation til og fra aktøren skal delegeres til en an-

den aktør eller måleoperatør.   

 

6.6.1 Delegering af kommunikation til DataHub  

Generelt kan aktører ikke delegere kommunikation til DataHub, dvs. tillade en anden aktør at 

indsende data til DataHub på vegne af den pågældende aktør selv.  

 

En undtagelse findes for indsendelse af måledata. En netvirksomhed kan delegere det til måle-

operatører, at kommunikere måledata til DataHub på vegne af netvirksomheden.  

 

Måleoperatøren kan optages i aktørstamdataregistret under samme forudsætninger som aktø-

rer, uanset måleoperatører ikke udgør egentlige aktører, men en rolle i markedet. Måleopera-

tører tildeles ét GLN nummer, hvorfor de også tildeles én kø i DataHub. Måleoperatører kan 

først kommunikere med DataHub såfremt en ret til indsendelse af måledata er delegeret til 

dem.  

 

Hvis en måleoperatør indsender måledata på vegne af flere netvirksomheder, vil alle meddelel-

ser til måleoperatøren blive placeret i én kø. Hvis en aktør har flere forskellige systemer til 

indsendelse af meddelelser, er det aktørens eget ansvar at distribuere disse meddelelser in-

ternt.   

 

Netvirksomheden skal angive, om den ønsker at anvende måleoperatør ved indsendelse af 

meddelelser. Aktøren skal i så fald angive navn og GLN nummer for den eller de måleoperatø-

rer, der ønskes anvendt pr. netområde. En netvirksomhed kan have flere måleoperatører til-

knyttet et netområde. Delegeringen sker pr. netområde, hvilket betyder, at en måleoperatør 

kan indsende målinger for alle målepunkter i dette netområde. 

 

Efter at have sendt en meddelelse vil afsenderen (måleoperatøren) modtage et direkte svar fra 

Webservice (godkendt/afvist). Ud over dette svar er den eneste meddelelse, en måleoperatør 

kan modtage en afvisningsbesked for RSM’en eller en negativ acknowledgement (RSM-009).  
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6.6.2 Kommunikation fra DataHub  

Aktører kan delvist delegere kommunikation fra DataHub, dvs. tillade en anden aktør eller 

måleoperatør at modtage data fra DataHub på vegne af den pågældende aktør selv. Delegerin-

gen sker pr. RSM, men det er kun muligt at vælge én modtager for udvalgte RSM meddelelser. 

 

Delegering sker gennem en opdatering af aktørens oplysninger i stamdataregistret og der skal 

angives navn og GLN nummer på modtageren af de RSM’er, som aktøren ikke selv ønsker at 

modtage. Der kan kun være en modtager pr. RSM.   

 

Beskrivelse af hvilke RSM’er, der kan delegeres, kan findes i EDI transaktioner for det danske 

elmarked (EDI guide – RSM.) 

  

6.7 Håndtering af forretningsproces 

For at kunne identificere alle beskeder, der udveksles via DataHub i én forretningsproces, in-

deholder MessageHeaderen feltet kaldt "DocumentType". 

Dette felt identificerer den logiske forretningsproces, der er relateret til de enkelte transaktio-

ner, jf. EDI transaktioner for det danske elmarked (EDI guide - RSM)  

 

6.8 Validering af beskeder 

Når en aktør indsender en besked til DataHub ved hjælp af SendMessage() metoden, vil struk-

turen af "brevhovedet", MessageHeader'en, først blive valideret.  

 

Strukturen af XML beskeden valideres efterfølgende ved hjælp af det til den logiske forret-

ningsproces tilhørende skema. Når denne validering er gennemført, returneres et MessageID 

til det sendende system.  

 

Eventuelle semantiske fejl vil blive rapporteret tilbage til aktøren via en af afvisningsbesked 

eller fejlkvitteringen RSM-009. 

 

6.9 Sikkerhed 

B2B Webservicen tilgås via en krypteret forbindelse (HTTPS), der er baseret på certifikater. 

Forbindelser uden gyldigt certifikat vil blive afvist på transportlaget. 

 

Den enkelte aktør er ansvarlig for fornyelse og vedligeholdelse af egne certifikater. 

 

6.10 Beskedstørrelser 

Forretningsdokumenter kan sendes samlet, så længe der er tale om samme DocumentType, 

altså forretningsproces. Den samlede størrelse af beskeder på XML format må ikke overstige 

50MiB
8
. 

 

  

 

8
 Mebibyte svarer til 1048576 bytes. 
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 Generelle meddelelsesregler 7.

 

7.1 Tids-, dato- og periodeformater  

Begreber og anvendelse: 

- UTC: Universal Time Coordinated. I praksis er UTC det samme som GMT (Greenwich 

Mean Time). 

- Lokal tid: Den lokale tid. 

 

Ved udveksling af EDI-meddelelser (XML) i Danmark anvendes UTC+0 (der anvendes ikke lokal 

tid). Aktørernes egne it-systemer skal være i stand til at håndtere modtagelse af forskellige 

offsets til UTC.  

 

7.1.1 Normaltid / sommertid 

I EDI-meddelelserne anvendes det samme offset fra UTC året rundt. 

 

 

UTC+0 Normaltid i Danmark El Døgnet går fra kl. 23:00 til næste dag kl. 23:00.  

Sommertid i Danmark  El 

 

Døgnet går fra kl. 22:00 til næste dag kl. 22:00. 

 

Skiftet til sommertid sker sidste søndag i marts, mens skiftet tilbage til normaltid gennemføres 

sidste søndag i oktober. Døgnet med skift til sommertid indeholder 23 timer. Døgnet med skift 

til normaltid indeholder 25 timer.  

 

7.1.2 Notation og perioder  

Alle dato / tidsformater angives på følgende måde: 

Format Syntaks Note Eksempel 

XML YYYY-MM-

DDTHH:MMZ 

 

Forklaring til format. 

"-", ":" og "T" er separatorer, og "Z" angiver 

ingen offset til UTC tid (UTC-0) 

2007-02-

24T23:00Z 

 

7.1.3 Tidssynkronisering 

Det er et krav, at it-systemer, der danner og behandler meddelelser, ikke afviger mere end +/- 

1 minut fra lokal tid. 

 

7.2 Åbningstider for aktørernes EDI-systemer 

Nedetid i aktørernes systemer har ikke opsættende virkning mod gældende tidsfrister. Såfremt 

nedetid hos aktøren medfører overskridelse af tidsfrister, skal DataHub Support kontaktes 

øjeblikkeligt.  

 

7.3 Tidsfrister og tidsangivelser 

Dette kapitel har til formål at beskrive, hvordan en tidsfrist skal forstås, og hvordan den over-

holdes.  
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En tidsfrists længde er defineret i den pågældende markedsforskrift, hvori tidsfristen indgår.  

Tidsfrister indgår i en række forretningsprocesser og udmåles enten i arbejdsdage relativt til 

tidsfristens udløb eller et eksakt tidspunkt (absolut tidsfrist).  

 

Følgende forhold er vigtige for korrekt udregning af en given tidsfrist:  

- En proces kan startes på en vilkårlig dag, men den tidsmæssige måling sker indenfor 

ugens 5 arbejdsdage, jf. forskrift D1:Afregningsmåling, bilag 3.  

- En tidsfrist baseret på et antal døgn betyder, at en given meddelelse skal være modta-

geren i hænde et antal arbejdsdage (fulde døgn) inden tidsfristen indtræffer, for at kra-

vet er opfyldt (relativ tidsfrist).  

- En tidsfrist baseret på et eksakt tidspunkt fx torsdag kl. 9:00 betyder, at en given med-

delelse skal være modtageren i hænde senest torsdag kl. 8:59, for at kravet er opfyldt 

(absolut tidsfrist).  
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Eksempler på anvendelse af tidsfrister 

Eks. 1
  

 Fastsættelse af tidsfrist baseret på absolut tidspunkt 

Data skal fremsendes inden en given tidsfrist. Tidsfristen i eksemplet er senest torsdag den 11. marts kl. 

10:00. Data skal være modtaget torsdag den 11. marts kl. 9:59 for at være rettidigt modtaget. 

Onsdag

10. marts

Torsdag

11. marts

Tirsdag

9. marts

Mandag

8. marts

9:59

Søndag

7. marts  
Figur 3: Fastsættelse af tidsfrist baseret på absolut tidspunkt 

 

Eks. 2
 

Fastsættelse af tidsfrist baseret på datoangivelse 

En meddelelse skal sendes senest 4 arbejdsdage inden skæringsdato. Eksemplets skæringsdato er fredag 

12. marts. Meddelelsen skal være modtaget senest søndag den 7. marts kl. 23:59 for at tidsfristen er 

overholdt. 

 

 

Onsdag

10. marts

Torsdag

11. marts

Fredag

12. marts

23:59

Tirsdag

9. marts

Mandag

8. marts

23:59

Søndag

7. marts  
Figur 4: Fastsættelse af tidsfrist baseret på datoangivelse 

 

Eks. 3
 

Fastsættelse af tidsfrist baseret på datoangivelse (over weekend) 

En meddelelse skal sendes senest 4 arbejdsdage inden skæringsdato. Eksemplets skæringsdato er ons-

dag den 10. marts. Meddelelsen skal være modtaget senest onsdag den 3. marts kl. 23:59 for at tidsfri-

sten er overholdt, idet weekenden ikke regnes med som arbejdsdage. 

 

Tirsdag

9. marts

Torsdag

4. marts

Fredag

5. marts

Lørdag

6. marts

Søndag

7. marts

Mandag

8. marts

23:59

Onsdag

10. marts

23:59

Onsdag

3. marts  
Figur 5: Fastsættelse af tidsfrist baseret på datoangivelse (over weekend) 

 

 

Eks. 4
 

Fastsættelse af skæringsdato tilbage i tiden 

En flytning meldes 5 arbejdsdage tilbage i tiden. Dags dato er fredag den 12. marts kl. 10:15. Skæringsda-

to for flytning er fredag den 5. marts kl. 00:00 

 

Onsdag

10. marts

Torsdag

11. marts

Tirsdag

9. marts

Mandag

8. marts

10:15

Søndag

7. marts

Fredag

12. marts

Lørdag

6. marts

Fredag

5. marts   
Figur 6: Fastsættelse af skæringsdato tilbage i tiden 
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7.4 Identifikation 

I dette kapitel beskrives de identifikationssystemer, der anvendes i elmarkedet, til identifikati-

on af aktører, områder, målepunkter mv.  

 

7.4.1 Global Location Number (GLN) 

GLN-nr. bruges til entydigt at identificere en aktør. Numrene er globalt administreret af GS1. I 

Danmark tildeles GLN-numrene af GS1 Denmark, og det består af 13 cifre: 

 

- Position 1-3: De 3 første cifre er for Danmarks vedkommende 579. 

- Position 3-12: De efterfølgende positioner tildeles fortløbende efter reglerne for modulus 

10 og administreres af GS1.  

- Position 13: Det sidste ciffer (K) er et kontrolciffer, der udregnes på baggrund af de foregå-

ende karakterer ved hjælp af en algoritme (modulus 10). Kontrolcifferet for GLN nummeret 

indgår som en del af lokationsnummeret.  

 

Eksempel: 5790000705245 

 

Afsender skal tydeliggøre overfor modtager, at det er et GLN-nummer, der benyttes. Dette 

gøres ved at sende kode "9" som ansvarlig kode organisation i XML beskeder.  

 

7.4.2 European Identification Code (EIC) 

European Identification Code bruges på lige fod med GLN-nummeret til entydigt at identificere 

aktører. EIC-numre administreres af en enhed under ENTSO-E organisationen. Endvidere findes 

der for ENTSO-E’s medlemmer lokale administrationsenheder, der kan udstede EIC-numre.  

 

Afhængigt af, hvad EIC-nummeret identificerer, er der etableret forskellige opbygninger. 

Grundlæggende består nummeret af 16 karakterer og har ved aktør-identifikationskoden føl-

gende opbygning: 

- Position 1-2: De første to karakterer henviser til den udstedende entitet tildelt af ENTSO-E.  

- Position 3: Identificerer, at det er et aktør-identifikationsnummer i form af bogstavet "X".  

- Position 4-15: 12 karakterer i versaler tildelt af den udstedende entitet.  

- Position 16: Check karakter.  

 

Eksempel: 11XRWENET123452 

 

Afsender skal tydeliggøre overfor modtager, at det er en EIC kode, der benyttes. Dette gøres 

ved at sende kode "305" som ansvarlig kode organisation i XML beskeder.  

 

7.4.3 Identifikation af målepunkter 

GSRN (Global Service Relation Number) er en entydigt defineret nummerserie tildelt af GS1. 

Nummeret bruges som identifikation i EDI-meddelelser. Alle målepunkter skal identificeres ved 

hjælp af GSRN-nummeret, der skal være stabilt over tid.  Det må ikke ændres efter oprettelse 

af målepunktet. 
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Nummeret er kun til identifikation, og der er ingen klassifikation indeholdt i nummeret. Dvs. at 

der ikke kan udledes information fra nummeret. 

 

Hver netvirksomhed skal erhverve en nummerserie, der unikt identificerer målepunkter inden 

for netvirksomhedens netområde(r), som beskrevet i forskrift D1:Afregningsmåling. 

 

 Opbygning af GSRN’s 18 cifre for alle målepunkter på nær visse produktionsmåle-7.4.3.1
punkter 

Position Eksempel Forklaring 

Pos 1-2: 57 GS1 Danmark. 

Pos 3-7 13131 (el) 5 cifre, der ligger fast for hele det danske elmarked til identifi-

kation af målepunkter. 

Pos 8-10: 676 Nummer. 

Pos 11-

17: 

XXXXXXX 7 cifre til fortløbende nummerering af de enkelte målepunk-

ter, der tildeles af netvirksomheden. 

Pos 18: X Kontrolciffer. 

 

Produktionsmålepunkter kan identificeres med det GSRN-nummer, det tilknyttede produkti-

onsanlæg (værk eller vindmølle) har i stamdataregisteret for produktionsanlæg eller med et 

GSRN-nummer fra netvirksomhedens nummerserie (skal oplyses til stamdataregisteret). 

For nye produktionsmålepunkter skal netvirksomheden indsætte GSRN-nummer fra egen 

nummerserie ved oprettelse i stamdataregisteret. 

 

 Opbygning af GSRN-nr. 18 cifre for produktionsmålepunkter jf. stamdataregisteret 7.4.3.2

Position Eksempel Forklaring 

Pos 1-2: 57 GS1 Danmark. 

Pos 3-7 07150 

07147 

5 cifre, der ligger fast for alle danske produktionsanlæg - enten 07150 eller 

07147.  

Tildeles ved oprettelse i stamdataregisteret. 

Pos 8-17: XXXXXXXXXX Nummer til unik identifikation af det enkelte produktionsanlæg. 

Tildeles ved oprettelse i stamdataregisteret. 

Pos 18: X Kontrolciffer 

 

7.4.4 Identifikation af netområder 

Ethvert netområde har en identifikation bestående af 3 cifre (DE-nummer) med henblik på, at 

kunne identificere området i relevante EDI-meddelelser.  

 

7.4.5 Identifikation af prisområder i elmarkedet 

Danmark er inddelt i to prisområder, der kan refereres til i EDI-meddelelser, jf. skemaet herun-

der. 

Område Reference (EIC) 

Vestdanmark 

(Jylland/Fyn) 

10YDK-1--------W 

Østdanmark 

(Sjælland inkl. Bornholm) 

10YDK-2--------M 
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7.5 Brug af fortegn 

Fortegnsregler, der skal benyttes ved kommunikation af måleværdier: 

Beskrivelse Basale 

(Fortegnsregler) 

Summer 

(Fortegnsregler) 

Produktion  + + 

Forbrug + +
9
 

Udvekslinger + +/- 

Anvendelse af fortegn er nærmere beskrevet i forskrift D1:Afregningsmåling.  

 

7.6 Regler for afrunding, tal og decimaler  

Afrundingsregler 

Der anvendes de almindeligt gældende regler for afrunding. Værdier under 5 rundes ned, og 

værdier på 5 og derover rundes op. Restværdi som følge af afrundingen ignoreres.  

 

7.6.1 Separatorer og tal 

- Punktum (.) benyttes som decimalseparator. Indgår der decimalseparator i en værdi, skal 

der som minimum være ét tal foran og ét tal efter separatoren. Fx er det ikke tilladt at sen-

de (.5), det skal sendes som (0.5). 

- Decimalseparator må kun benyttes som angivet i de pågældende markedsforskrifter.  

- Tusindtals separator må ikke anvendes. 

- En numerisk værdi må ikke indeholde specieltegn.  

 
7.6.2 Karakterer 

- Hvis en værdi har foranstillede nuller (0), sendes disse ikke.  

- Foran- og efterstillede blanktegn sendes ikke. Fx hvis et felt har 20 karakterer til rådighed, 

men kun 5 karakterer bliver brugt, sendes kun de 5 karakterer. 

  

 

9
  Negative værdier kan forekomme for samlet netområdeforbrug og residualforbrug ved de foreløbige aggregeringer 1.-4. hverdag, 

samt for nettab som udsendes ved korrektionsafregningen. 



METODEANMELDT_Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet  32/43 
 

Dok. 16/16018-22 - Offentlig/Public 

 Fejlhåndtering og kvitteringer 8.

 

I meddelelsesudvekslingen mellem DataHub og aktøren anvendes kvitteringer for at opnå vi-

den om, hvorvidt en meddelelse er kommet korrekt frem, samt at indholdet kan anvendes i 

den videre behandling. Afsender har således altid viden om, hvorvidt en afsendt meddelelse er 

kommet frem samt resultatet af den efterfølgende behandling.  

 

Nedenstående figur beskriver sammenhængen mellem de anvendte begreber i kvitteringsprin-

cipperne. 

 

Meddelelse

(header-niveau)

Dokument

0
..*

Begreber og niveauer for kvitteringer

Niveauer for kvitteringer

Indholdskvittering

Forretningsdokument 

Modtagelseskvittering

Transaktion

 

Figur 3: Begreber og niveauer for kvitteringer 

 

I figuren anvendes tre begreber til at beskrive de forskellige abstraktioner af en transaktion: 

 

1) Begrebet transaktionen dækker forsendelsesprotokol med indeholdt meddelelse og 

et vilkårligt antal dokumenter.  

2) Meddelelsen beskriver overordnet information (header-information), der er gælden-

de for alle underliggende dokumenter, fx afsender og modtager. 

3) Dokument er meddelelsens repeterede oplysninger, fx én tidsserie ud af alle medde-

lelsens tidsserier. 

 

De i figur 3 nævnte kvitteringsniveauer er specificeret herunder.  

Modtagelseskvittering: 

Beskrivelse Meddelelsestype 

Den modtagne webservice foretager altid en syntaks- og strukturvalidering ved mod-

tagelse. Dette er beskrevet i bilagsrapport 4 til Markedsforskrift F1:”EDI-

kommunikation med DataHub i elmarkedet”. 

 

Webservicen svarer umiddelbart i forlængelse af modtagelsen af meddelelsen tilba-

ge i samme webservicesession med et positivt eller negativt svar. Modtagelseskvitte-

ringen er ikke et dokument men et svar. Alternativt afbrydes webservicekaldet med 

en exception, hvorfor der ikke returneres en fejl-værdi. 

Tilbagemelding i mod-

tagelsessituationen 
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Indholdskvittering:  

Beskrivelse Meddelelsestype 

Indholdskvitteringen anvendes til at kvittere for indholdet på doku-

mentniveauet, fx validering af målepunkt-ID. Kvitteringen sendes kun, 

såfremt en meddelelse fejler indholdsvalideringen. Der sendes kun 

negative indholdskvitteringer.   

 

Det er reglen, at en indholdskvittering skal være afsendt senest én 

time efter modtagelse af en given meddelelse. 

Acknowledgement 

 

Forretningsdokument (Business Document): 

Beskrivelse Meddelelsestype 

Forretningsdokumentet er et svar på en forespørgende meddelelse og 

er udformet som et Business Document. Et forretningsdokument kan 

f.eks. være en Godkend start af leverance eller Afvis start af leverance.    

Meddelelsessvar vil ikke blive yderligere behandlet i denne forskrift. 

Det er angivet i "EDI 

transaktioner for det 

danske elmarked"  

 

 

 

8.1 Generisk kvitteringsflow 

I dette kapitel beskrives meddelelsesflowet og det tilsvarende kvitteringsflow til og fra Data-

Hub.  

8.1.1 Meddelelse sendes til DataHub 

Nedenstående figur 4 beskriver flowet for udvekslingen af kvitteringer i forbindelse med XML 

meddelelsesudveksling mellem en aktør og DataHub. 

 

Flowet afsluttes, enten ved at DataHub kan behandle meddelelsen fejlfrit, eller med at aktøren 

behandler den modtagne fejlmeddelelse.  

Den modtagne meddelelse kan være én ud af flere meddelelser, der indgår i en samlet forret-

ningsproces (BRS). Kvitteringsforløbet er gældende for hver enkelt meddelelse.  
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Sender

meddelelse

Modtager 

meddelelse

Syntaks-

validering?Modtagelses-

kvittering
Negativ / 

Positiv

Positiv

Behandling af 

meddelelse

Afslut

Indholds-

validering?
Negativ

Negativ

indholdskvittering

Positiv

Afslut

Afslut

Initierende meddelelse

Afsendende aktør DataHub’en

Pkt. 1.

Pkt. 3.

Pkt. 4.

Synkron 

webservicekald
Pkt. 2.

Negativ

Kvittering?

Fejlbehandling [Ja]

[Nej]

Pkt. 5.

Start

Pkt. 4.

Pkt. 4.

Pkt. 3.

 

Figur 4: Generisk kvitteringsflow – Aktøren sender en meddelelse mod DataHub 

 

 

# Navn Beskrivelse  

1 Initierende medde-

lelse 

Alle kvitteringsforløb indledes med en initierende meddelelse sendt 

fra en Aktør. Aktøren åbner en webservicesession mod DataHub, der 

først lukkes, når DataHub har afgivet en modtagelseskvittering (posi-

tiv eller negativ). Webservicesessionens omfang er vist med en rød 

stiplet kasse.  

2 Er afsender kendt? DataHub skal være i stand til at identificere afsender (aktøren) og 

validere vedkommende mod godkendte afsendere, der er oprettet i 

DataHub. Der kan være følgende to udfald af afsendervalideringen: 

- Ukendt afsender: Afsender (aktøren) er ikke valid eller er 

ukendt. I disse tilfælde afsluttes webservicen med en nega-

tiv modtagelseskvittering (se punkt 3 – validering fejlede). 

- Kendt afsender: Afsender (aktøren) er valid. I dette tilfælde 

fortsætter behandlingen af meddelelsen. 

3 Skema-tjek DataHub validerer den modtagne meddelelse for syntaks- og struk-

turfejl. Der kan være følgende to udfald af syntaksvalideringen: 

 

- Validering fejlede. DataHub sender en positiv modtagelseskvit-

tering, der entydigt refererer til den initierende meddelelse, så-

ledes at aktøren entydigt kan identificere den negativt validere-
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# Navn Beskrivelse  

de meddelelse.  

- Validering OK. DataHub sender en positiv modtagelseskvittering, 

der entydigt refererer til den initierende meddelelse, således at 

aktøren entydigt kan identificere den positivt validerede medde-

lelse. 

 

DataHub sender altid én modtagelseskvittering uanset resultatet af 

valideringen i samme webservicesession, som afsender åbnede.  

 

Når syntaksvalideringen er afsendt, lukkes webservicesessionen, 

hvorefter det resterende kvitteringsflow sker asynkront. 

4 Behandling af 

meddelelsen / 

indholdskvittering 

Efter den initierende meddelelse er valideret OK, behandler DataHub 

indholdet af meddelelsen og foretager i den forbindelse en ind-

holdsvalidering af den modtagne meddelelse. Der kan være følgende 

to udfald af indholdsvalideringen: 

 

- Validering fejlede. DataHub sender en negativ Acknowledge-

ment til aktøren, indeholdende en reference til den initierende 

meddelelse og det specifikke dokument, der fejler. Det fremgår 

af indholdskvitteringen, hvad fejlen er, og hvor i meddelel-

sen/dokumenterne fejlen er identificeret.  

- Validering OK. DataHub registrerer den modtagne meddelelse 

og kvitteringsflowet afsluttes. Hvis meddelelsesindholdet valide-

res OK, ender kvitteringsforløbet og meddelelsesindholdet be-

handles videre jævnfør ”Forretningsprocesser for det danske 

elmarked”. 

 

DataHub sender kun negative indholdskvitteringer, og der sendes 

kun én indholdskvittering pr. meddelelse. 

5 Fejlbehandling Aktørerne, der er i et meddelelsesudvekslingsforløb med DataHub, 

er til enhver tid forpligtet til at reagere på negative modtagelses- og 

indholdskvitteringer. Aktørerne skal i forlængelse af en negativ mod-

taget kvittering være i stand til at identificere den pågældende med-

delelse, der har genereret fejlen og iværksætte fejlretning eventuelt 

i samarbejde med DataHub Support. 

Tabel 1: Beskrivelse af kvitteringsflowet fra DataHub 
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8.1.3 Meddelelse sendes fra DataHub 

Herunder er meddelelses- og kvitteringsflowet fra DataHub vist i figur 5.  

Modtagne aktør DataHub

Fejlbehandling

Indholds-

validering?

Afslut

Initierende meddelelse Pkt. 1.

Positiv

Negativ

Send 

meddelelse

Meddelelse 

behandles

Afslut

Pkt. 2.

Afslut

Start

Negativ

indholdskvittering

Modtager 

meddelelse

Pkt. 3.

Pkt. 2.

 

Figur 5: Generisk kvitteringsflow – DataHub sender en meddelelse mod aktøren 

# Navn Beskrivelse  

1 Initierende med-

delelse 

DataHub sender en meddelelse til aktøren (i praksis sender DataHub 

meddelelsen til aktørens meddelelses kø på DataHub, som aktøren er 

ansvarlig for at tømme med jævne mellemrum).  

 

I tilfælde af at modtagelse af meddelelser fra DataHub fejler syntaks-

mæssigt, skal DataHub Support kontaktes. Aktøren har ikke mulighed 

for at svare med en modtagelseskvittering. 

2 Meddelelses-

behandling? 

Efter den initierende meddelelse er modtaget, behandler aktøren 

indholdet af meddelelsen og foretager i den forbindelse en indholds-

validering af den modtagne meddelelse. Der kan være følgende to 

udfald af indholdsvalideringen: 

 

- Validering fejlede. Aktøren modtager beskeden og henvender sig 

til DataHub Support. Aktøren må sende negative indholdskvitte-

ringer indeholdende en reference til den initierende meddelelse 

og det specifikke dokument, der fejler. Det fremgår af indholds-

kvitteringen, hvad fejlen er, og hvor i meddelelsen/dokumenterne 

fejlen er identificeret. Det kan ikke forventes at DataHub agerer 

systematisk på baggrund af disse beskeder. 

- Validering OK. Aktøren registrerer den modtagne meddelelse som 

valideret positivt, og kvitteringsflowet afsluttes.  

3 Fejlbehandling DataHub sætter (negative) indholdskvitteringer på en fejlkø, men 

foretager intet i forhold til køen. Aktøren skal henvende sig til Data-

Hub Support for at få behandlet sagen.   

Tabel 2: Beskrivelse af kvitteringsflowet til DataHub 
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 Krav til aktørernes it-systemer 9.

 

Energinet stiller krav til aktørernes egne it-systemer. Af det følgende kapitel fremgår disse krav 

som henholdsvis krav til funktionalitet og krav til test, der skal bestås. 

9.1 Krav til funktionalitet 

It-systemerne (kommunikation, applikationer mv.), der er direkte eller indirekte involverede i 

meddelelsesudvekslingen med DataHub, skal opfylde følgende krav: 

 

- Systemer, der skal kommunikere med aktører, der ikke er omfattet af denne forskrift, skal 

kunne anvende andre formater og koder (herunder blandt andet tidszoner) end dem, der 

er beskrevet i kapitel 7.1. 

- Systemer skal sikre logning af meddelelsestrafikken, således at det er muligt at dokumen-

tere de udvekslinger, der har fundet sted. Logningen skal være af en sådan kvalitet, at den 

kan bidrage til fejlfinding og fejlretning. 

- Tidligere meddelelser skal efter behov kunne frembringes i læsbar form (dvs. ikke-

krypteret) via en let tilgængelig brugergrænseflade. 

- Systemerne skal i tre år forsvarligt gemme de enkelte meddelelser eller kopier af disse i 

det format, som meddelelserne oprindeligt blev afsendt i. 

- Systemerne skal kunne bestå en system- og aktørtest, jf. kapitel 10.  

- Aktørerne skal kunne teste deres systemer, uden at det påvirker produktionsdata. 
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 Aktørtesten 10.

 

Energinet etablerer testsystemer for at sikre meddelelsesudvekslingen med DataHub omkring 

forretningsprocesserne og for at forberede kommende aktører på at håndtere forretningspro-

cesser og meddelelsesudveksling med DataHub. 

 

Aktørens it-system skal godkendes i en systemtest og en efterfølgende aktørtest for at opnå 

tilladelse til at meddelelsesudveksle med DataHub. Såfremt aktøren kun ønsker at benytte en 

delmængde af EDI kommunikation til at meddelelsesudveksle med DataHub, forpligter aktøren 

sig til udelukkende at benytte de funktionaliteter, som er testet og godkendt i den gennemfør-

te aktørtest. Såfremt der foretages væsentlige ændringer i en aktørs it-system, der ligger til 

grund for meddelelsesudvekslingen med DataHub eller håndteringen af forretningsprocesser, 

skal aktøren opnå en ny godkendelse i aktørtesten.  

 

Testsystemerne tester aktørens meddelelsesudveksling ud fra en række testcases, der specifikt 

er målrettet den rolle, som aktøren udfører i detailmarkedet. Endvidere testes mod udvalgte 

forretningsprocesser for at sikre, at processerne håndteres korrekt. 

 

Systemtesten (se figur 6) anvendes til test af it-systemer, der er udviklet individuelt af aktører 

eller af it-leverandører, som leverer til flere af elmarkedets aktører. Systemtesten tester pri-

mært meddelelsesudvekslingen.  

 

Aktørtesten er rettet mod aktørerne og er mere omfattende, idet testen udover at teste med-

delelsesformatet også tester de forretningsprocesser, som aktøren skal anvende i markedet. 

Udover de korrekte processer gennemløber testsystemerne også en række forsætligt fejlbe-

hæftede test cases, hvor formålet er at sikre, at it-systemet reagerer korrekt på fejl i data-

kommunikationen og/eller i EDI-meddelelserne.  

 

Vejledninger til brug for systemtest og aktørtest kan findes på Energinets hjemmeside. 

 

Systemtest

Forretnings-

applikation

Data-

udvekslings-

komponent

Kommunika-

tions-

komponent

Aktørtest

Forretnings-

applikation

Data-

udvekslings-

komponent

Kommunika-

tions-

komponent

Aktørtestsystem

Internettet

1

2

It-leverandør

Aktør

 
 

Figur 6: Testtyper – Figuren viser de to testtyper, som aktørernes testsystem skal kunne håndte-

re. 
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 Oversigter og forpligtelser og sanktioner 11.

 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende 

markedsforskrift, jf. kapitel 2.1.  

Nedenstående er der indsat to skemaer, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktione-

res, samt hvilken aktør reglen gælder for. 

 

Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 

eller § 22, stk. 3 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for aktører 

med undtagelse af netvirksomheder 

Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af 

Elforsyningslovens § 31, stk. 2, kan Energinet i henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 3 med-

dele påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet træffe afgørelse om helt eller 

delvis udelukkelse fra at gøre brug af Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Energinets 

sanktioner, rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger 

således på en forpligtelse pålagt Energinet ved lov for at sikre markedets funktion, herunder 

brugen af Energinets ydelser.  

 

Vurderingen af om en virksomhed groft eller gentagende gange tilsidesætter sine forpligtelser 

skal i praksis håndteres ud fra en processuel tilgang: 

 

- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender 

den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den 

manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte arbejds-

dage med besked om at rette forholdet inden udløb af fristen.  

 

- Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev 

indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage for korrektion af misligholdelsen/-

erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en manglende overholdelse af fristen vil med-

føre en grov tilsidesættelse af virksomhedens forpligtelser og medføre udelukkes af 

virksomheden fra benyttelse af Energinets ydelser. 

 

Afgørelser efter Elforsyningslovens § 31, stk. 3 vil således blive baseret på den nævnte rykker-

procedurer og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister.    

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for net-

virksomheder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens § 31 stk. 2, 

der vedrører virksomhedens bevillingsmæssige aktiviteter, skal Energinet jf. Elforsyningslovens 

§ 31, stk. 3, 2. og 3. pkt. orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet.  

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 22, stk. 3 – gældende for net-

virksomheder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22 stk. 3 vedrø-

rende oplysninger om måling af elektricitet, kan dette medføre påbud som anført i Elforsy-

ningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelle daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitil-
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synet iht. Elforsyningslovens § 86, stk. 1. Hvis Energinet bliver opmærksom på / gjort opmærk-

som på tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22, stk. 3, vil dette blive hånd-

teret ud fra følgende formelle proces: 

- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender 

den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den 

manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Endvidere oplyses det, at tilsidesættel-

sen indberettes til Energitilsynet til videre foranstaltninger. 

 

OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af markeds-

forskrifterne 

Hvis Energinet bliver opmærksom på / gjort opmærksom på andre tilsidesættelser af forpligtel-

ser for aktørerne i relation til anvendelse af markedsforskrifterne, vil disse blive indberettet til 

Energitilsynet eller Energistyrelsen, alt efter hvem der har kompetencen på området.  

Overtrædelserne ligger i disse tilfælde ikke inden for Energinets hjemmel til sikring af marke-

dets funktion, herunder anvendelsen af Energinets ydelser. Energinet har således ikke hjemmel 

til at sanktionere overtrædelserne, hvorfor Energinet vil registrere disse og rapportere over-

trædelserne til Energistyrelsen/Energitilsynet. Det vil dermed være op til Energistyrel-

sen/Energitilsynet at vurdere, om og i givet fald hvad der skal foretages yderligere i sagerne.   

 

Netvirksomhed forkortes NV, balanceansvarlig BA og Elleverandør EL
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OVERSIGT 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 eller § 22, stk. 3 

 

Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter reglen 

sig til 

Sanktionsbestemmelse 

4.1 Enhver aktør i elmarkedet skal meddelelsesudveksle direkte med DataHub, og ingen aktør må meddelelsesud-

veksle direkte med andre aktører for så vidt angår meddelelser, der indgår i markedsforskrifterne for det danske 

elmarked (hvor andet ikke er anført). 

 

EL 

NV 

 

Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

6 Aktøren - identificeret via aktørens GLN nummer eller EIC-nummer er ansvarlig for at kontrollere, om der er nye 

meddelelser i DataHub, som skal behandles af aktøren, således at aktøren kan overholde gældende tidsfrister og 

forpligtelser, som aktøren er omfattet af. Aktøren er ansvarlig for at tømme køen.. 

EL 

NV 

BA 

Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

6.9 Den enkelte aktør er ansvarlig for fornyelse og vedligeholdelse af egne certifikater. EL 

NV 

BA 

Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

7.1 Aktørernes egne it-systemer skal være i stand til at håndtere modtagelse af forskellige offsets til UTC.   EL 

NV 

BA 

Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

7.1.3 Det er et krav, at it-systemer, der danner og behandler meddelelser, ikke afviger mere end +/- 1 minut fra lokal 

tid. 

EL 

NV 

BA 

Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

7.2 Nedetid i aktørernes systemer har ikke opsættende virkning mod gældende tidsfrister. Såfremt nedetid hos aktø-

ren medfører overskridelse af tidsfrister, skal DataHub Support kontaktes øjeblikkeligt. 

 

EL 

NV 

BA 

Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 
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9.1 Krav til funktionalitet 

It-systemerne (kommunikation, applikationer mv.), der er direkte eller indirekte involverede i meddelelsesud-

vekslingen med DataHub, skal opfylde følgende krav: 

 

- Systemer, der skal kommunikere med aktører, der ikke er omfattet af denne forskrift, skal kunne anvende 

andre formater og koder (herunder blandt andet tidszoner) end dem, der er beskrevet i kapitel 7.1. 

- Systemer skal sikre logning af meddelelsestrafikken, således at det er muligt at dokumentere de udvekslin-

ger, der har fundet sted. Logningen skal være af en sådan kvalitet, at den kan bidrage til fejlfinding og fejl-

retning. 

- Tidligere meddelelser skal efter behov kunne frembringes i læsbar form (dvs. ikke-krypteret) via en let til-

gængelig brugergrænseflade. 

- Systemerne skal i tre år forsvarligt gemme de enkelte meddelelser eller kopier af disse i det format, som 

meddelelserne oprindeligt blev afsendt i. 

- Systemerne skal kunne bestå en system- og aktørtest, jf. kapitel 10.  

- Aktørerne skal kunne teste deres systemer, uden at det påvirker produktionsdata. 

 

EL  

NV 

BA 

Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

10 Aktørens it-system skal godkendes i en systemtest og en efterfølgende aktørtest for at opnå tilladelse til at med-

delelsesudveksle med DataHub. Såfremt aktøren kun ønsker at benytte en delmængde af EDI kommunikation til 

at meddelelsesudveksle med DataHub, forpligter aktøren sig til udelukkende at benytte de funktionaliteter, som 

er testet og godkendt i den gennemførte aktørtest. Såfremt der foretages væsentlige ændringer i en aktørs it-

system, der ligger til grund for meddelelsesudvekslingen med DataHub eller håndteringen af forretningsproces-

ser, skal aktøren opnå en ny godkendelse i aktørtesten. 

EL  

NV 

BA 

Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

 

OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af markedsforskriften 

Ingen forpligtelser på oversigt 2. 
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Læsevejledning 

 

Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedr. leverandørskift, flytning mv. for 

detailmarkedet for el. Yderligere krav vedr. detailmarkedet for el findes bl.a. i forskrifterne D1: 

Afregningsmåling, F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet, H2: Skabelonafregning 

mv., H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold og I: Stamdata. Forretningsprocesser er 

beskrevet i dokumentet ”Forretningsprocesser for det danske elmarked (BRS)”. 

  

Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som an-

vendes i de efterfølgende kapitler.  

 

Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften.  

 

Kapitlerne 3 til 11 indeholder krav til elmarkedets aktører vedr. processerne i detailmarkedet 

for el, herunder bl.a. krav til leverandørskift, flytning, fejlagtigt leverandørskift og leveranceop-

hør. 

 

Kapitel 12 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskriften er udgivet af Energinet.dk, herefter Energinet, og kan fås ved henvendelse til: 

 

Energinet.dk 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

Tlf. 70 10 22 44 

 

Forskriften kan hentes på www.energinet.dk under ’EL’, ’RAMMER OG REGLER – EL’,  

’MARKEDSFORSKRIFTER’.  

http://www.energinet.dk/
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1. Terminologi og definitioner 

 

1.1 Afbrydelse 

Målepunktet afbrydes fysisk fra levering, men der kan fortsat gennemføres leverandørskift, 

flytninger mv. vedr. det relevante målepunkts ID. 

 

1.2 Aftagenummer  

Et nummer der entydigt identificerer et målepunkt, som er omfattet af netvirksomhedens pligt 

til at måle levering og aftag af elektricitet i nettet. 

 

1.3 Aktør 

Fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil 

sige netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvar-

lig. 

 

1.4 Aktørstamdataregister  

Et register over de aktører der har opfyldt de af Energinet opstillede krav i ”Standardaftale for 

adgang til DataHub”. Registret er tilgængeligt i DataHubs markedsportal med diverse oplysnin-

ger pr. aktør. 

 

1.5 Andelstal 

Det seneste aflæste eller anslåede elforbrug målt i kWh pr. år for en skabelonafregnet kunde 

eller gruppe af kunder i et netområde. Andelstal summeres for samtlige skabelonafregnede 

kunder i det pågældende netområde. 

 

1.6 Arbejdsdage 

Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1: Afregningsmåling – Bilag 3: Definition af arbejdsdage. 

 

1.7 Balanceansvarlig aktør 

En aktør, der er godkendt af og har indgået aftale med Energinet om varetagelse af balancean-

svar. 

 

1.8 DataHub 

En it-platform der ejes og drives af Energinet. DataHub håndterer måledata, stamdata, nød-

vendige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 

 

1.9 Elafgift 

Elafgift er en fast statslig afgift, der afregnes i en pris pr. kWh 

 

1.10 Elektronisk dataudveksling (EDI) 

Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 

 

1.11 Elforsyningsnet 

Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet som defineret i Elforsyningsloven. 
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1.12 Elleverandør 

En virksomhed, der 

1) er optaget af Energinet som elleverandør i DataHub  

2) og 

- sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller 

- køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet. 

 

1.13 Flexafregning 

Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh, hvor 

netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i 

balanceafregningen. 

 

1.14 Flytning 

Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning. 

 

1.15 Forbrug 

Anvendes synonymt med "almindeligt forbrug" (faktisk målte forbrug), og opgøres som det 

forbrug, der skal betales PSO-tarif af. Det omfatter ikke egetforbrug til el- og kraftvarmeproduk-

tion samt egenproduktion på mindre VE-anlæg, der er fritaget for måling. 

 

1.16 Kalenderdage 

Tidsfrister angivet i kalenderdage inkluderer alle ugedage, weekender samt helligdage. 

 

1.17 Kunde 

Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med 

retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning 

på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller en fysisk person. 

 

1.18 Kundeportal 

Kundeportalen er en applikation udviklet af Energinet, der skal stilles til rådighed overfor kunder 

via elleverandørernes hjemmesider. Kundeportalen kan af kunden benyttes til fremvisning af 

forbrug og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed for at 

kontakte sin elleverandør (pr. målepunkt) i forbindelse med leverandørskift mv. 

 

1.19 Kundestyret dataadgang 

Hvor kunden med elektronisk fuldmagt giver en aktør eller tredjepart adgang til at indhente 

stam- og måledata om kunden i DataHub. 

 

1.20 Leveranceophør 

Ophør af leveranceforhold mellem elleverandør og kunde på et målepunkt. 

 

1.21 Leverandørskift 

Skift af elleverandør på et målepunkt. 
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1.22 Markedsportal 

En webbaseret adgang til DataHub for aktører. Fra portalen er det muligt at udføre og følge 

forretningsprocesser i det danske elmarked. 

 

1.23 Mægler 

En tredjepart som handler på en elleverandørs vegne og markedsfører elleverandørens produk-

ter overfor kunder, eller som på en kundes vegne afsøger kundens muligheder for indgåelse af 

aftaler med elleverandører. 

 

1.24 Målepunkt 

Et fysisk eller defineret (virtuelt) parent- eller childpunkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk 

energi måles, beregnes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Et målepunkt er den 

mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktø-

rer. Et målepunkt er identificeret med et målepunkts ID. 

 

1.25 Målepunkts ID 

Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som et GSRN-nr. 

 

1.26 Nedlæggelse 

Målepunktet afbrydes fysisk fra levering og det relevante målepunkts ID nedlægges i DataHub. 

 

1.27 Netområde 

Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af Elforsyningsloven, er givet bevilling til at 

drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 

15/60-målere, som indgår i DataHubs opgørelser i elmarkedet. 

 

1.28 Netvirksomhed 

Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet. 

 

1.29 Obligatorisk grænse 

Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter som nærmere 

beskrevet i Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 

 

1.30 Periodisering 

Tidsmæssig fordeling af aflæst forbrug ved hjælp af det fikserede residualforbrug. 

 

1.31 Skabelonafregning 

Dækker afregning af alt forbrug i et netområde som ikke flex- eller timeafregnes. Forbruget er 

fordelt efter en skabelon for netområdet, jf. Forskrift H2: Skabelonafregning mv., og omfatter fx 

målepunkter der aflæses årligt af kunden, og målepunkter hvor timeværdier hjemtages uden at 

blive anvendt i balanceafregningen. 
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1.32 Skæringsdato 

Dato og tidspunkt for den dag hvor et skift fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et pris-

element skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl. 00.00, den pågældende dato, 

jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. 

 

1.33 Tarif 

En pris, angivet som en tarif, er en pris vedr. målepunktet som fastsættes pr. kWh. 

 

1.34 Tidsfrister 

Tidsfrister definerer det seneste eller tidligste tidspunkt for modtagelse af eksempelvis beskeder 

i DataHub, jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. Tidsfrister er altid 

hele dage, med mindre andet er angivet. Tidsfristen regnes fra midnat på skæringsdatoen. 

 

Indtil/Senest 3 arbejdsdage før skæringsdato: 

 

   

 

 

 

 

Tidligst 3 arbejdsdage før skæringsdato: 

 

   

 

 

 

 

 

Senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato: 

 

 

 

 

 

1.35 Timeafregning 

Timeafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug over 100.000 kWh, hvor netvirk-

somheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceaf-

regningen. 

 

1.36 Transmissionsvirksomhed 

Transmissionsvirksomhed som defineret i Elforsyningsloven. 

 

1.37 Tredjepart 

Fysiske og juridiske personer der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men som 

ikke selv er aktør eller kunde. Fx er måleoperatører, mæglere og energirådgivere tredjeparter. 

 

Torsdag 

Skæringsdato 

Seneste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

 
 Fredag 

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Skæringsdato 

Seneste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

 
 Fredag 

Søndag Mandag 

1 dag 

Torsdag 

Skæringsdato 

Tidligste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

 
 Fredag 

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Anmeldelse 

mulig 

Anmeldelse er mulig  

÷ 

Anmeldelse er ikke mulig  
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1.38 Tællerstand 

Tællerstand vises på målepunktets elmåler og angiver det akkumulerede eller salderede forbrug 

eller produktion. 

 

1.39 15/60-måling 

Fjernaflæst måling på kvarters eller timebasis der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark 

angives produktion/udveksling på kvarterbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes 

kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havmølleparker startende med Rødsand 

2. 

 

1.40 15/60-værdi 

En måleværdi der er fremkommet ved 15/60-måling. 
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2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 

 
2.1 Forskriftens formål og anvendelsesområde  

Forskriften er jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i Systemansvarsbekendtgørelsen1 udarbejdet efter 

drøftelser med netvirksomheder og elleverandører og har været i ekstern høring inden anmel-

delse til Energitilsynet.  

 

Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked 

for leverandørskift, flytning mv. 

 

Forskriften henvender sig primært til elleverandører og netvirksomheder og angiver de ret-

tigheder og forpligtelser, som disse aktører er underlagt i forbindelse med leverandørskift, 

flytning, ophør af aftale, fejlagtigt leverandørskift, ændring af afregningsform, afbrydelse og 

genåbning af målepunkt samt oprettelse og nedlæggelse af målepunkt.  

 

Forskriften har gyldighed indenfor rammerne af Elforsyningsloven2. 

 

2.2 Hjemmel 

Forskriften er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og § 31, stk. 2 i Elfor-

syningsloven samt § 7, stk. 1, nr. 3-4 og § 8, stk. 1, nr.1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen.  

 

2.3 Sanktioner 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af forskriften, jf. 

kapitel 2.1 ovenfor.  

 

Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, kan Energinet i 

henhold til Elforsyningsloven § 31, stk. 3 meddele påbud. Ved manglende opfyldelse af et på-

bud kan Energinet træffe afgørelse om aktørens helt eller delvis udelukkelse fra at gøre brug af 

Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Konstaterer Energinet tilsidesættelse af forpligtelser 

vedrørende netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, orienterer Energinet energi-, forsy-

nings- og klimaministeren om forholdet.    

 

Såfremt aktørernes forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i 

Elforsyningsloven § 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud 

som anført i Elforsyningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder 

pålagt af Energitilsynet i henhold til Elforsyningsloven § 86, stk. 1.  

 

I kapitel 12 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt over-

sigter over de for aktørerne relevante forpligtelser og sanktioner. 

 

Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens 

regler ved manglende opfyldelse af aktørernes forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af 

aktørernes forpligtelser tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette medføre 

øvrige sanktioner, som måtte følge af sådanne regler.  

 
 

1
 BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. 

2 LBK. nr. 418 af 25. april 2016 om lov om elforsyning med senere ændringer. 
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2.4 Klage  

Klage over forskriften kan jf. § 7, stk. 3 og § 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbrin-

ges for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.  

 

Klager over Energinets forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for 

Energitilsynet, jf. § 31, stk. 4 i Elforsyningsloven. 

 

Afgørelser truffet af Energinet, der medfører afregistrering af en aktør som bruger af DataHub, 

kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elfor-

syningsloven § 31, stk. 5.  

 

2.5 Ikrafttræden 

Nærværende forskrift træder i kraft 1. februar 2018, under forudsætning af Energitilsynets 

forudgående godkendelse, og afløser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv., marts 

2016.  
 

Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinets kontaktperson for 

denne forskrift, som anført på Energinets hjemmeside www.energinet.dk.  

 

Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens § 73 a, Bekendtgørel-

se om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets metoder for 

fastsættelse af tariffer mv3 § 1 samt Systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2. 

 

3  BEK. nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet’s metoder for 

fastsættelse af tariffer mv. 

http://www.energinet/
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3. Generelle krav til elleverandør og netvirksomhed 

 

3.1 Optagelse som aktør i DataHub 

For at kunne agere på det danske elmarked, herunder at kunne anmelde og foretage leveran-

dørskift, indsende/modtage måledata til afregningsformål mv., er det en forudsætning, at 

aktører indgår aftale med Energinet om optagelse som aktør i DataHub. Den pågældende afta-

le er en standardaftale udarbejdet af Energinet, og findes på Energinets hjemmeside. 

 

3.2 Sikkerhed for behandling af oplysninger 

Det er aktørens ansvar, og aktøren indestår for, at aktøren alene indhenter og behandler op-

lysninger, herunder kommunikerer oplysninger med DataHub i overensstemmelse med gæl-

dende lovgivning, herunder særligt lov om behandling af personoplysninger. Aktøren er såle-

des særligt forpligtet til at sikre sig nødvendigt samtykke4, hvis aktøren ønsker at behandle 

oplysninger, som er henførbare til en fysisk person. Aktøren er således forpligtet til at sikre og i 

nødvendigt omfang indhente samtykke til den ønskede behandling af oplysninger om kunden, 

som aktøren ønsker at foretage.  

 

Det er aktørens ansvar, og aktøren indestår for at have truffet de nødvendige og tilstrækkelige 

tekniske (herunder IT) og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om 

kunder hændeligt eller ulovligt fortabes, forringes eller kommer uvedkommende til kendskab. 

Aktøren skal af IT-sikkerhedsmæssige hensyn identificere sig med gyldigt NemID for at få ad-

gang til DataHub markedsportal.  

 

3.3 Kontrol 

Energinet foretager logning af alle transaktioner i DataHub af tekniske og sikkerhedsmæssige 

hensyn og med henblik på at sikre drift, sikkerhed, genetablering og dokumentation samt af 

hensyn til at føre kontrol med markedsaktørernes overholdelse af forskrifterne. Til varetagelse 

af disse hensyn foretager Energinet rutinemæssigt kontrol af loggen samt individuel kontrol i 

øvrigt i forbindelse med fx driftsnedbrud eller mistanke om grov eller gentagende overtrædel-

se af forskrifterne. 

 

Energinet foretager kontroller, hvor elleverandøren skal fremlægge dokumentation for kun-

dens accept af, at elleverandøren indhenter oplysninger om kunden.  

 

Energinet foretager kontrol af anmeldte leverandørskift og tilflytninger, hvor elleverandøren 

skal fremsende dokumentation for at elleverandøren har indgået gyldig aftale med kunden.  

 

Energinet foretager kontrol af annullerede leverandørskift og anmeldte fejlagtige leverandør-

skift. Elleverandøren skal oplyse årsag til at leverandørskift annulleres eller anmeldes som fejl-

agtigt. Kontrollen skal medvirke til at sikre DataHubs markedsfunktion mod tekniske og forret-

ningsmæssige fejl hos aktørerne. 

  

Såfremt en kontrol identificerer eller Energinet i øvrigt bliver bekendt med, at en elleverandør 

groft eller gentagne gange har tilsidesat forpligtelsen til at opnå fuldmagt inden indhentelse af 

stam- og måledata, eller anmelder leverandørskift uden gyldigt aftalegrundlag, kan Energinet 
 

4  Jf. bl.a. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer § 3, nr. 8 om kravene til et frivilligt, 

specifikt og informeret samtykke fra kunden. 
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træffe afgørelse om helt eller delvist at udelukke elleverandøren fra at gøre brug af DataHub, 

jf. Elforsyningslovens § 31, stk. 3, som beskrevet i kapitel 2. 

 

3.4 Krav til elleverandørens indgåelse af aftale med kunden  

Det er et krav for anmeldelse af leverandørskift og tilflytning i DataHub, at der foreligger en 

skriftlig eller elektronisk aftale med kunden. Aftalen skal være i overensstemmelse med gæl-

dende regler herom, f.eks. bekendtgørelse nr. 1233 af 6. november 2015 om elhandelsvirk-

somhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 

samt de gældende aftaleretlige regler. 

 

Elleverandøren kan alene indgå aftale om leverandørskift med den/de i DataHub registrerede 

kunde/-r for det pågældende målepunkt. Elleverandøren er således ansvarlig for at foretage 

kontrol af og sikre, at den ønskede fremtidige kunde er registreret som kunde på målepunktet 

og alene at gennemføre leverandørskift, hvor elleverandøren har foretaget kontrol af disse 

stamdata og sikret dette, jf. kapitel 4. Hvis kunden ikke er registreret som kunde på det pågæl-

dende målepunkt, vil der i stedet være tale om en tilflytning af kunden til målepunktet.  

 

Ved tilflytning af en ny kunde på det pågældende målepunkt er elleverandøren også ansvarlig 

for, at der alene foretages tilflytning af kunder, hvor elleverandøren har en gyldig aftale med 

kunden efter gældende regler.    

 

3.5 Elleverandørens adgang til historiske måledata 

En elleverandør kan hente eller få fremsendt historiske måledata for potentielle og egne kun-

ders målepunkter.  

 

3.5.1 Elleverandørens adgang til historiske måledata vedr. potentielle kunders målepunk-

ter  

For potentielle kunders målepunkter kan elleverandøren med kundens udtrykkelige samtykke 

alene få oplysning om det forventede årsforbrug i DataHub uanset om der er tale om et skabe-

lon-, flex- eller timeafregnet målepunkt. Samtykke kan være mundtligt for at give en smidig 

markedsfunktion, men elleverandøren har bevisbyrden for, at det udtrykkelige samtykke eksi-

sterer. Registreringerne af en elleverandørs indhentning af stam- og måledata for et givet må-

lepunkt vises i kundeportalen. Hvis elleverandøren ønsker yderligere oplysninger om kundens 

forbrug, kan dette ske ved, at kunden med elektronisk fuldmagt (via kundestyret adgang) giver 

elleverandøren specifik adgang.  

 

3.5.2 Elleverandørens adgang til historiske måledata fra start af leverance 

Ifm. reglerne for elleverandørens adgang til historiske måledata skelnes der mellem 1) histori-

ske timedata og 2) historiske årssummer: 

 

1) Historiske timedata 

Fra datoen for start af leverance kan elleverandøren hente historiske timedata for skabelon- 

flex- eller timeafregnede målepunkter for den periode, kunden har været registreret på måle-

punktet, dog højst 3 år, og alene for den periode, hvor elleverandøren har været leverandør på 

målepunktet. 
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Anmodningen kan foretages på to måder: 

1. Anmodning sendes som EDI-meddelelse til DataHub. DataHub vil derved sende måleda-

ta til elleverandøren som EDI-meddelelse. 

2. Anmodning foretages som opslag i DataHubs markedsportal.  

 

2) Historiske årssummer 

DataHub stiller de seneste 3 årssummer samt summen for det indeværende år til rådighed for 

den aktuelle elleverandør på et målepunkt, jf. Elforsyningslovens § 72 a, stk. 3 og bekendtgø-

relse nr. 1395 af 25. november 2016 om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsfor-

pligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v .  

   

3.6 Tredjeparters adgang til at indhente stam- og måledata om kunden 

Kunden kan via kundestyret dataadgang give tredjeparten adgang til at indhente stam- og 

måledata om kunden via relevante dataudtræk fra DataHub. Tredjeparten kan alene se data, 

som kunden har givet adgang til i DataHub og kan ikke igangsætte nogen proces i elmarkedet.  

 

3.7 Stamdata 

Stamdataansvaret er opdelt mellem elleverandøren og netvirksomheden. Der skelnes mellem 

stamdata, der er kunderelaterede, og stamdata der er målerrelaterede. Herudover findes en-

grosrelaterede stamdata, som netvirksomheden og Energinet er ansvarlig for. Regler vedr. 

stamdata, herunder indhold og ansvar fremgår af Forskrift I: Stamdata. 

 

3.8 Kundeportalen 

Elleverandøren er forpligtet til at stille Kundeportalen til rådighed overfor kunder via elleve-

randørens hjemmesider.  

 

3.9 Andre generelle regler og krav 

For ethvert tilsluttet målepunkt er der én elleverandør og én balanceansvarlig. Målepunkter 

som ikke er tilsluttet, kan have, men har ikke nødvendigvis én elleverandør og én balancean-

svarlig. 

 

En elleverandør kan i hvert netområde for alle forbrugsmålepunkter kun have én balancean-

svarlig.  

 

Elleverandøren er ansvarlig for ved aktiviteter i forbindelse med det løbende leveranceforhold 

med kunderne herunder skift af elleverandør, flytning mv. at overholde øvrige gældende regler 

fx markedsføringsmæssige, forbrugerretlige og persondataretlige regler.  

 

I forbindelse med oprettelse af nyt målepunkt og andre aktiviteter vedr. måleransvaret er net-

virksomheden ansvarlig for at overholde øvrige gældende regler herunder reglerne om intern 

overvågning og ikke-diskriminerende adfærd, jf. Elforsyningsloven og regler udstedt i medfør 

heraf. 
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4. Leverandørskift 

 

Leverandørskift skal anmeldes til DataHub efter aftalens indgåelse og senest 10 arbejdsdage 

før skæringsdatoen; dog tidligst 10 år før skæringsdatoen for leverandørskiftet. Der er ikke en 

grænse for, hvor mange fremtidige leverandørskift, der kan anmeldes til samme målepunkt. 

Overholdes disse tidsfrister, kan der skiftes elleverandør hver dag. Et leverandørskift kan annul-

leres af elleverandøren indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen.  

 

Der gælder særlige regler for leverandørskift med forkortet varsel og for Energinet initierede 

leverandørskift, jf. kapitlerne 4.3 til 4.5. 

 

Ved it-systemsvigt mv., hvor det ikke er muligt at sende en EDI-meddelelse hos elleverandøren, 

kan DataHubs markedsportal anvendes til at anmelde leverandørskift. 

 

Elleverandøren kan alene indgå aftale med den eller de personer (højst to), der er registreret 

som kunde på det pågældende målepunkt. Elleverandøren er således ansvarlig for alene at 

gennemføre leverandørskift, hvor elleverandøren forinden har foretaget kontrol af stamdata, 

så det er sikret, at elleverandørens kunde er registreret som kunde på målepunktet.  

 

Hvis elleverandøren konstaterer, at der fejlagtigt er anmeldt et leverandørskift med en kunde, 

som ikke er registreret som kunde på målepunktet, skal elleverandøren annullere leverandør-

skiftet efter reglerne i kapitel 5.
5
  

 

Ønsker elleverandøren stadig at indgå aftale om elleverance til det pågældende målepunkt, må 

elleverandøren i stedet foretage én af følgende handlinger: 

1. Indgå aftale med den kunde, som er registreret som kunde på målepunktet, eller 

2. foretage en tilflytning efter aftale med kunden, som ikke allerede er registreret som kunde 

på målepunktet, hvis denne kunde fremadrettet skal være den registrerede kunde på må-

lepunktet, eller 

3. hvis den person, som elleverandøren ønsker at indgå aftale med, eventuelt burde være 

registreret som yderligere kunde på målepunktet (kundenavn 2), bede kunden tage kon-

takt til den nuværende elleverandør og anmode om at blive registreret som yderligere 

kunde på målepunktet.  

 

Fremtidige leverandørskift annulleres af DataHub ved gennemførsel af flytning og leverance-

ophør. 

 

4.1 Generelle regler ved leverandørskift     

Et leverandørskift kan opdeles i følgende processer: 

 

1. Tilbudsfasen 

2. Indgåelse af aftale mellem elleverandør og kunde 

3. Anmeldelse af leverandørskift til DataHub 

4. Godkendelse af leverandørskift i DataHub 
 

5
  Hvis elleverandøren ved kontrol (efter anmeldt- og godkendt leverandørskift, men inden leverandørskiftet er gennemført) konsta-

terer uoverensstemmelser i det i DataHub registrerede, f.eks. i stavemåde af kundens navn, eller kundens anvendelse af flere ef-

ternavne, kan leverandørskift gennemføres, når elleverandøren har sikret sig, at der er tale om den korrekte kunde. Kundeoplys-

ningerne skal efterfølgende opdateres i DataHub, jf. kapitel 4.1, ad. 5. 
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5. Indsendelse af kunderelaterede stamdata  

6. Bekræftelse af skæringsdato til kunden 

7. Eventuel annullering indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen 

8. Information til netvirksomheden og den hidtidige elleverandør  

9. Slutafregning 

 

Hvis elleverandøren eller kunden i løbet af processen bliver opmærksom på, at der er eller kan 

blive tale om et fejlagtigt leverandørskift, har både elleverandøren og kunden mulighed for at 

igangsætte en proces til annullering heraf. Reglerne herfor er nærmere beskrevet nedenfor i 

kapitel 5.  

 

Ad 1 Tilbudsfasen 

I tilbudsfasen drøftes et eventuelt nyt kundeforhold mellem elleverandøren og kunden. Elleve-

randøren kan med kundens udtrykkelige accept få oplysning om kundestamdata og måledata i 

DataHub, jf. kapitel 3.  

 

Hvis elleverandøren ønsker yderligere oplysninger om kundens forbrug, kan dette ske ved, at 

kunden giver elleverandøren specifik adgang, for eksempel gennem kundestyret dataadgang.   

 

Elleverandøren skal efter anmodning fra Energinet fremlægge dokumentation for kundens 

accept af elleverandørens indhentelse af oplysninger om kunden i DataHub.  

 

Ad 2 Indgåelse af aftale 

Den nye elleverandør indgår i denne fase en aftale om leverance med en kunde efter alminde-

lige gældende aftaleretlige regler. 

 

Det er et krav til anmeldelse af leverandørskift i DataHub, at der foreligger en skriftlig eller 

elektronisk aftale med kunden. Sådan aftale skal være i overensstemmelse med gældende 

regler herom, fx bekendtgørelse nr. 1233 af 6. november 2015 om elhandelsvirksomhedernes 

opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder samt øvrige gæl-

dende aftaleretlige regler. Kravene til dette er nærmere beskrevet i kapitel 3. 

 

Den nye elleverandør har i forbindelse med indgåelse af aftalen pligt til at oplyse kunden om, 

hvad kunden skal gøre, hvis fortrydelsesretten for forbrugere ønskes anvendt til annullering af 

aftalen.  

 

Elleverandøren skal desuden oplyse kunden om evt. mulighed for annullering af leverandørskif-

tet i DataHub, jf. kapitel 5.  

 

Ad 3 Anmeldelse af leverandørskift til DataHub 

En elleverandør skal anmelde leverandørskift til DataHub senest 10 arbejdsdage og tidligst 10 

år før skæringsdatoen for leverandørskift. I forbindelse med et forstående leveranceophør kan 

der anmeldes leverandørskift med forkortet varsel, jf. kapitel 4.3.  

 

Elleverandøren har ansvaret for at anmelde leverandørskift til en dato, der sikrer, at reglerne 

for 14-dages fortrydelsesret ved fjernkøb og for aftaler indgået uden for fast forretningssted 

for forbrugere overholdes, jævnfør Lov nr. 1457 af 17. december 2013 om forbrugeraftaler. 



METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv  19/69 
 

Dok. 16/16018-17 - Offentlig/Public 

 

Elleverandøren skal ved anmeldelse af leverandørskift til DataHub angive kundens CPR-nr. eller 

CVR-nr. Ved korrekt verifikation sender DataHub en godkendelse som anført i Ad 4.  

 

Anmelder elleverandøren et leverandørskift på et målepunkt med CPR-nr. eller CVR-nr., kon-

trolleres det oplyste CPR-nr. eller CVR-nr. automatisk op imod DataHub for at verificere, at det 

pågældende CPR-nr. eller CVR-nr. er registreret på målepunktet. Der kan være op til 2 CPR-

numre registreret pr. målepunkt. Ved afvigelse mellem det anmeldte CPR-nr. eller CVR-nr. og 

DataHub, afvises leverandørskiftet. Hvis der anmeldes leverandørskift på et målepunkt, hvor 

der ikke i forvejen er registreret et CPR-nr. eller CVR-nr. på kunden, godkendes anmeldelsen af 

leverandørskift af DataHub. 

 

Ved anmeldelse af leverandørskift med fiktivt CPR.nr. eller CVR-nr. 

Elleverandøren kan anvende fiktivt CPR-nr. eller CVR-nr. jf. Forskrift I. Fiktivt CPR-nr. eller fiktivt 

CVR-nr. kan anvendes i situationer, hvor kunden ikke har et dansk CPR-nr. eller CVR-nr., eller 

det ikke har været muligt at indhente som følge af stiltiende aftaleindgåelse i forbindelse med 

en tilflytning. Hvis elleverandøren anmelder leverandørskift på et målepunkt med fiktivt CPR-

nr. eller CVR-nr. registreret, godkender DataHub leverandørskiftet uden at kontrollere, om der 

er overensstemmelse. 

 

Ad 4 Godkendelse 

Ved modtagelse af korrekt anmeldt leverandørskift godkendes anmeldelsen systemteknisk i 

DataHub. Ved anmeldelser, som ikke kan godkendes systemteknisk, sender DataHub en afvis-

ning på anmodning om leverandørskift til den nye elleverandør.  

 

Godkendelsen sker efter ”først-til-mølle princippet”, det vil sige, at den elleverandør, som først 

anmoder om leverandørskift til en given skæringsdato, vil blive kundens nye elleverandør fra 

denne dato. Alle efterfølgende anmodninger i DataHub om leverandørskift til samme dato 

afvises i DataHub. 

 

Fremtidige leverandørskift vil efter godkendelse fremgå i kundeportalen. 

 

Ad 5 Indsendelse af kunderelaterede stamdata 

Efter godkendelsen modtager den fremtidige elleverandør kunderelaterede stamdata fra Da-

taHub, og elleverandøren kontrollerer, udfylder/korrigerer og fremsender de korrekte kunde-

relaterede stamdata, herunder kundenavn(e), CPR-nr. eller CVR-nr., kontaktinformationer, DE-

branchekode mv., senest inden annulleringsfristens udløb 3 arbejdsdage før skæringsdatoen. 

Hvis DataHub ikke har modtaget kunderelaterede stamdata senest ved annulleringsfristens 

udløb, vil DataHub annullere leverandørskiftet.  

 

For leverandørskift med forkortet varsel og for Energinet initierede leverandørskift gælder 

særlige regler, jf. kapitlerne 4.3 og 4.5. 

 

CPR-nr. vil kun være tilgængelig i DataHub for den aktuelle elleverandør, som har anmeldt det. 

Elleverandøren skal informere kunden om, hvilket nummer som er blevet registreret, herunder 

særligt når der anvendes fiktive CPR-nr. eller CVR-nr. 
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Ad 6 Bekræftelse af skæringsdato 

Den nye elleverandør har pligt til at sikre, at kunden er oplyst om, at der skiftes elleverandør til 

en aftalt skæringsdato og er oplyst om, at der skal indhentes en tællerstand til brug for slutaf-

regning på skæringsdatoen. 

 

Ad 7 Eventuel annullering 

Den nye elleverandør har mulighed for at annullere et leverandørskift indtil 3 arbejdsdage før 

skæringsdatoen. Elleverandøren skal aftalemæssigt overfor kunden sikre, at der kun sker an-

nullering, når det er nødvendigt eller berettiget. Dette kan fx være tilfældet, når elleverand-

øren eller kunden opdager, at leverandørskiftet er fejlagtigt, eller at kunden fortryder aftalen. 

Leverandørskift med forkortet varsel og Energinet initierede leverandørskift kan ikke annulle-

res, jf. kapitlerne 4.3 og 4.5. Det annullerede leverandørskift fremgår i kundeportalen.  

 

Ad 8 Information til netvirksomheden og den hidtidige elleverandør  

For skabelonafregnede målepunkter modtager netvirksomheden 9 arbejdsdage før skærings-

datoen meddelelse fra DataHub om at indhente tællerstand og eventuelt opgøre forbrug. Ved 

annullering af leverandørskiftet, jf. ad 7, modtager netvirksomheden besked om annullering af 

indhentelse af tællerstand og eventuel opgørelse af forbrug. Efter annulleringsfristens udløb 

sender DataHub notifikation med opdaterede kundestamdata til netvirksomheden samt en 

stop-meddelelse til den hidtidige elleverandør.  

 

For leverandørskift anmeldt med forkortet varsel og Energinet initierede leverandørskift gæl-

der særlige regler, jf. kapitlerne 4.3 og 4.5.  

 

Ad 9 Slutafregning 

Netvirksomheden indhenter tællerstand og opgør eventuelt forbrug til brug for den hidtidige 

elleverandørs slutafregning overfor kunden.  

 

Proceduren for opgørelse af elforbrug i forbindelse med leverandørskift er beskrevet i Forskrift 

D1: Afregningsmåling, kapitel 5. Hvis målepunktet er flex- eller timeafregnet, er der ikke behov 

for at opgøre forbrug, da data allerede sendes til DataHub jf. Forskrift D1: Afregningsmåling, 

kapitel 4. Tællerstand skal dog fremsendes for flexafregnede målepunkter.  

 

Netvirksomheden kan validere og anvende en af elleverandøren anmeldt tællerstand.  

 

Netvirksomheden sender tællerstand og eventuelt opgjort forbrug til DataHub, som videresen-

der data til den hidtidige elleverandør. DataHub sender ligeledes tællerstand til den nye elleve-

randør på flex- og skabelonafregnede målepunkter. 

 

Hvis netvirksomheden modtager meddelelse fra DataHub om annullering af leverandørskift før 

skæringsdatoen, skal netvirksomheden ikke indsende tællerstand og eventuel forbrug.  

 

 

 

 

 

 



METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv  21/69 
 

Dok. 16/16018-17 - Offentlig/Public 

I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 

bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail.
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Meddelelse om leverandørskift m. dato

Meddelelse om stop af leverance
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4.2 Proces for almindeligt leverandørskift 

1. Leverandørskift anmeldes af elleverandøren senest 10 arbejdsdage før skæringsdato og 

tidligst 10 år før skæringsdato.  

2. DataHub validerer anmodningen systemteknisk, herunder at CPR-nr. eller CVR-nr. for det 

anmeldte leverandørskift stemmer overens med det i DataHub registrerede CPR-nr. eller 

CVR-nr. for målepunktet.  Hvis anmodningen er systemteknisk korrekt, sender DataHub 

godkendelse til ny elleverandør. Hvis anmodningen systemteknisk ikke er korrekt, herun-

der hvis det anmeldte CPR-nr. eller CVR-nr. afviger fra det registrerede CPR-nr. eller CVR-

nr., sender DataHub en afvisning til ny elleverandør.  

3. Ny elleverandør sikrer, at kunden er oplyst om leverandørskift inden skæringsdatoen, og 

oplyser om, at tællerstand indhentes og om kundens muligheder for annullering af aftalen. 

4. Ny elleverandør kan annullere leverandørskift indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen.  

5. Ny elleverandør indsender kunderelaterede stamdata for målepunktet senest 3 arbejds-

dage før skæringsdato. Hvis ikke dette sker, afvises leverandørskiftet af DataHub.  

6. På skabelonafregnede målepunkter modtager netvirksomheden 9 arbejdsdage før skæ-

ringsdato meddelelse fra DataHub med anmodning om indhentelse af tællerstand og 

eventuelt om opgørelse af forbrug på skæringsdato. Efter annulleringsfristens udløb sen-

der DataHub notifikation med opdaterede kundestamdata til netvirksomheden, hvorefter 

netvirksomheden for flexafregnede målepunkter kan indhente tællerstand og opgøre evt. 

forbrug på skæringsdato. 

7. Hvis elleverandøren annullerer et leverandørskift på et skabelonafregnet målepunkt, 

meddeler DataHub dette til netvirksomheden.  

8. Efter annulleringsfristens udløb sender DataHub stopmeddelelse til den hidtidige elleve-

randør. 

9. Meddelelse med tællerstand og eventuelt opgjort forbrug sendes af netvirksomheden til 

DataHub. Tidsfrist for fremsendelse følger retningslinjerne i Forskrift D1: Afregningsmåling, 

kapitel 8. 

10. Meddelelse om tællerstand og eventuelt forbrug sendes af DataHub til den hidtidige elle-

verandør efter modtagelse fra netvirksomheden. DataHub sender tællerstand til den nye 

elleverandør på flex- og skabelonafregnede målepunker. 

 

4.3 Leverandørskift med forkortet varsel 

Med henblik på at undgå unødige afbrydelser i forbindelse med leveranceophør, er det muligt 

for en elleverandør at anmelde leverandørskift med forkortet varsel til DataHub under visse 

forudsætninger og med visse tilpasninger af de generelle regler for leverandørskift, jf. kapitel 

4.1.  

 

Leverandørskift med forkortet varsel er alene muligt at anmelde til DataHub, hvor kunden 

ellers risikerer at få leverancen afbrudt.  

 

Følgende forudsætninger skal være opfyldt, for at det er muligt at foretage leverandørskift 

med forkortet varsel: 

1. Der er registreret et kommende leveranceophør i DataHub på målepunktet, og  

2. der er maksimalt 10 arbejdsdage til den ønskede skæringsdato for leveranceophøret, 

og 

3. der er ikke anmeldt andre leverandørskift eller flytninger inden skæringsdatoen for le-

verandørskiftet. 
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Hvis alle 3 forudsætninger er opfyldt, kan der ikke gennemføres leverandørskift med alminde-

ligt varsel i DataHub, men kun leverandørskift med forkortet varsel. 

 

Leverandørskift med forkortet varsel kan ikke annulleres. 

 

DataHub fastsætter skæringsdatoen for leverandørskift med forkortet varsel ved anmeldelse 

og returnerer det til den nye elleverandør: 

- Ved leverandørskift anmeldt før- eller på den ønskede skæringsdato for leveranceop-

hør, er skæringsdato for leverandørskiftet samme dato som den ønskede skæringsdato 

for det af den hidtidige elleverandør anmeldte leveranceophør. 

- Ved leverandørskift anmeldt efter den ønskede skæringsdato for leveranceophør, er 

skæringsdato for leverandørskift den dato, leverandørskift anmeldes. 

 

Elleverandøren skal opdatere kundestamdata, jf. kapitel 4.1, ad 5. Ved leverandørskift med 

forkortet varsel skal opdatering af kundestamdata ske senest 4 arbejdsdage efter skæringsda-

toen, men det anmeldte leverandørskift med forkortet varsel annulleres ikke ved overskridelse. 

DataHub sender i stedet rykker om opdatering af kundestamdata. 

 

I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 

bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail.
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4.4 Proces for leverandørskift med forkortet varsel 

1. Leverandørskift anmeldes af elleverandøren tidligst 10 arbejdsdage før den ønskede skæ-

ringsdato for et til DataHub anmeldt leveranceophør.  

2. DataHub validerer anmodningen systemteknisk, herunder at CPR-nr. eller CVR-nr. for det 

anmeldte leverandørskift stemmer overens med det i DataHub registrerede CPR-nr. eller 

CVR-nr. for målepunktet. Hvis anmodningen er systemteknisk korrekt, sender DataHub 

godkendelse til ny elleverandør sammen med den af DataHub fastsatte skæringsdato for 

leverandørskiftet. Hvis anmodningen systemteknisk ikke er korrekt, herunder hvis det an-

meldte CPR-nr. eller CVR-nr. afviger fra det registrerede CPR-nr. eller CVR-nr., sender Da-

taHub en afvisning til ny elleverandør.  

3. Når anmodning om leverandørskift med forkortet varsel er godkendt, sender DataHub 

meddelelse til netvirksomheden med anmodning om indhentelse af tællerstand og om 

evt. opgørelse af forbrug på skæringsdato. DataHub sender ligeledes meddelelse om stop 

af leverance til den hidtidige elleverandør. 

4. Ny elleverandør sikrer, at kunden er oplyst om leverandørskift inden skæringsdatoen, og 

oplyser om at indhentning af tællerstand sker. 

5. Ny elleverandør indsender kunderelaterede stamdata senest 4 arbejdsdage efter skæ-

ringsdatoen. DataHub annullerer dog ikke leverandørskiftet, hvis ikke dette er sket, men 

sender en rykker om opdatering af kundestamdata. 

6. Meddelelse med tællerstand og eventuelt opgjort forbrug sendes af netvirksomheden til 

DataHub. Tidsfrist for fremsendelse følger retningslinjerne i Forskrift D1: Afregningsmåling, 

kapitel 8. 

7. Meddelelse om tællerstand og eventuelt opgjort forbrug sendes af DataHub til den hidti-

dige elleverandør efter modtagelse fra netvirksomheden. DataHub sender tællerstand til 

den nye elleverandør på flex- og skabelonafregnede målepunker. 

 

4.5 Særligt om Energinet initierede leverandørskift i DataHub 

I de situationer, som er omfattet af Elforsyningslovens § 72 e, foretager Energinet leverandør-

skift fra en elleverandør til en anden elleverandør i DataHub i henhold til bestemmelserne i 

loven, efter at dokumentation er modtaget for, at den af loven omfattede situation er indtrådt.  

 

Energinet identificerer relevante målepunkter og fordeler målepunkterne ud fra Energistyrel-

sens metode hertil. Energinet annullerer fremtidige leverandørskift og fremtidige flytninger, 

fortaget af den elleverandør hvor der leverandørskiftes fra, ligesom der spærres for fremtidige 

leverandørskift og tilflytninger. 

 

Når Energinet initierer fordelingen, gennemføres leverandørskift i DataHub til de overtagende 

elleverandører med start af leverance til den skæringsdato, som følger af lovgivning og om-

stændighederne i øvrigt. Skæringsdatoen kan ligge tilbage i tid. Elleverandøren kan ikke afvise 

eller annullere leverandørskiftet. DataHub meddeler den hidtidige elleverandør stop af leve-

rance pr. skæringsdatoen.  

 

DataHub fremsender meddelelser om relevante kunde-, engros- og målepunktsstamdata til 

den ny elleverandør. Et CPR-nr., som i DataHub er registreret på målepunktet, slettes og vide-

regives ikke ved leverandørskift initieret af Energinet.  
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Elleverandøren skal efter skæringsdatoen, som en del af det almindelige stamdataansvar, kon-

trollere kunde- og engrosstamdata for de fordelte målepunkter og om nødvendigt indsende 

opdaterede stamdata til DataHub. 

 

DataHub sender anmodning om indhentning af tællerstand og om eventuel opgørelse af for-

brug til netvirksomheden for flex- og skabelonafregnede målepunkter. Netvirksomheden ind-

henter tællerstand og opgør eventuelt forbrug til skæringsdatoen og fremsender data til Data-

Hub, som videresender til den hidtidige elleverandør. DataHub sender ligeledes tællerstand til 

den ny elleverandør på flex- og skabelonafregnede målepunkter. 

 

I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 

bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 
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Meddelelse om stop af leverance

Energinet laver 
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4.6 Proces for Energinet initierede leverandørskift 

1. En af Elforsyningslovens § 72 e omfattet situation indtræffer og dokumenteres overfor 

Energinet. Energinet initierer leverandørskift af de relevante målepunkter til de elleveran-

dører, som er blevet tildelt målepunkterne. 

2. DataHub sender meddelelse om start af leverance, inkl. skæringsdato, til den ny elleve-

randør.  

3. DataHub sender meddelelse om stop af leverance, inkl. skæringsdato til den hidtidige 

elleverandør. 

4. DataHub sender meddelelse til netvirksomheden om leverandørskift på skæringsdatoen. 

5. Ny elleverandør modtager alle relevante stamdata fra DataHub, undtagen CPR-nr., og skal 

kontrollere og om nødvendigt opdatere disse i DataHub.  
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6. Meddelelse med tællerstand og eventuelt opgjort forbrug sendes af netvirksomheden til 

DataHub. Tidsfrist for fremsendelse følger retningslinjerne i Forskrift D1: Afregningsmåling, 

kapitel 8. 

7. Meddelelse om tællerstand og eventuelt opgjort forbrug sendes af DataHub til den hidti-

dige elleverandør efter modtagelse fra netvirksomheden. DataHub sender tællerstand til 

den nye elleverandør på flex- og skabelonafregnede målepunkter. 
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5. Elleverandørens og kundens adgang til at igangsætte proces for fejl-

agtigt leverandørskift 

 

5.1 Generelt vedr. fejlagtigt leverandørskift 

I forbindelse med gennemførelse af et leverandørskift kan der af den ene eller anden grund 

opstå fejl. Alt afhængig af hvornår sådanne fejl opdages, skal de håndteres på forskellig vis. 

 

5.1.1 Forudsætninger for fejlagtigt leverandørskift 

Hvis elleverandøren bliver (gjort) opmærksom på, at der er anmeldt og evt. gennemført et 

leverandørskift til en kunde uden at der foreligger en korrekt eller tilstrækkelig aftale med 

kunden, er der tale om et fejlagtigt leverandørskift. I så fald er elleverandøren forpligtet til at 

igangsætte og gennemføre processen for fejlagtigt leverandørskift. Det er samtidigt alene i 

disse situationer, at elleverandøren må bruge processen fejlagtigt leverandørskift.    

 

For at kunden kan påberåbe et fejlagtigt leverandørskift, skal en række forudsætninger være 

opfyldt: 

1. Der er tale om et fejlagtigt anmeldt leverandørforhold. 

2. Fejlen i leverandørskiftet kunne ikke være opdaget af kunden på et tidligere tidspunkt. 

3. Kunden har inden for rimelig tid reageret på henvendelser fra elleverandøren, hvorefter 

kunden har eller burde have kendskab til leverandørskift. 

4. Kunden har i alle tilfælde reageret ved den første modtagelse af faktura fra den nye elleve-

randør. 

  

Der skal således være tale om noget undskyldeligt, som kunden med rimelig omhu ikke kunne 

have undgået. Det er fx ikke en fejl, hvis kunden skifter elleverandør inden bindingsperioden 

for aftalen med sin nuværende elleverandør er udløbet, eller kunden er blevet skuffet over 

indholdet af aftalen eller den faktiske pris for elleverancen, da kunden med rimelig omhu kun-

ne have undgået dette.   

 

5.1.2 Kundens krav på at genindtræde 

I de tilfælde, hvor forudsætningerne for et fejlagtigt leverandørskift er opfyldt, har kunden krav 

på, at kunne genindtræde på uændrede vilkår i sin hidtidige aftale med den hidtidige elleve-

randør, uanset at elleverandøren har modtaget stop af leverance fra DataHub. Den eneste 

undtagelse hertil er, hvor der forud og uafhængigt af det anmeldte leverandørskift, som senere 

viser sig fejlagtigt, er meddelt ophør af aftalen overfor kunden. I dette undtagelsestilfælde kan 

den hidtidige elleverandør afvise at genoptage leverancen, og kunden bibeholder leverancen 

fra den fejlagtige leverandør indtil nyt leverandørskift kan foretages efter kapitel 4.   

 

Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor den hidtidige elleverandør er gået konkurs mv. eller ikke 

længere er registreret i DataHub, jf. Elforsyningsloven § 72 d, stk. 5. Her vil den fejlagtige elle-

verandør, uanset om der er tale om en af elleverandøren eller af kunden igangsat proces for 

fejlagtigt leverandørskift, modtage besked fra DataHub om, at processen er afvist grundet 

hidtidige elleverandørs manglende registrering.  
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Den forurettede kunde har krav på at blive afregnet, som om fejlen ikke var sket. Dvs. hvis den 

fejlagtige elleverandør fx har sendt en faktura til kunden, bør den annulleres, og en ny faktura 

sendes fra den elleverandør, som har overtaget kunden. 

 

I forholdet mellem den hidtidige og nye elleverandør vil spørgsmål om ansvar og eventuelle 

krav på erstatning for fejl i forbindelse med det anmeldte leverandørskift skulle afgøres efter 

dansk rets almindelige regler. 

 

5.1.3 Igangsættelse af processen 

Det er kun kunden selv eller den elleverandør, der fejlagtigt har gennemført et leverandørskift, 

som kan igangsætte processen for fejlagtigt leverandørskift. Den hidtidige elleverandør kan 

ikke igangsætte processen, men skal anvise kunden til selv at igangsætte processen via kunde-

portalen, jf. kapitel 5.4, eller henvise kunden til at kontakte den fejlagtige elleverandør.  

 

5.2 Elleverandørens adgang til at igangsætte processen fejlagtigt leverandørskift 

5.2.1 Fejlen opdages inden annulleringsfristens udløb 

Opdages det fejlagtige leverandørskift inden annulleringsfristens udløb, anses det ikke for en 

fejl rent markedsmæssigt. Elleverandøren kan derfor frit annullere leverandørskiftet efter reg-

lerne i kapitel 4, dvs. uden benyttelse af processen for fejlagtigt leverandørskift. 

 

5.2.2 Fejlen opdages efter annulleringsfristens udløb 

Opdages det fejlagtige leverandørskift efter annulleringsfristens udløb, er elleverandøren for-

pligtet til at igangsætte og gennemføre processen for fejlagtig leverandørskift. Elleverandøren 

skal enten igangsætte processen for fejlagtigt leverandørskift i DataHub eller acceptere en 

anmodning fra kunden via DataHub om fejlagtigt leverandørskift.  

 

I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 

bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 
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5.3 Proces for elleverandørens adgang til at igangsætte fejlagtigt leverandørskift 

1. Den fejlagtige elleverandør modtager information om fejl og undersøger, om forudsæt-

ningerne for at gennemføre fejlagtigt leverandørskift er opfyldt. 

2. Den fejlagtige elleverandør anmelder uden unødigt ophold meddelelse om fejlagtigt leve-

randørskift til DataHub. 

3. DataHub kvitterer med afgivelse af kontaktoplysninger for den elleverandør, der var på 

målepunktet forud for det fejlagtige leverandørskift (den hidtidige elleverandør).  

4. DataHub sender besked til den hidtidige elleverandør om fejlagtig leverandørskift og gen-

optagelse af leverance på målepunktet med den hidtidige kunde pr. den fejlagtige skæ-

ringsdato. Begge elleverandører modtager ligeledes kontaktoplysninger om den anden el-

leverandør til brug for afklaring af uklarheder om anvendelse af processen og til en even-

tuel økonomisk udredning. 

5. Hvis leverancen med kunden ikke kan genoptages, fordi der er meddelt ophør af aftalen 

over for kunden, skal den hidtidige elleverandør afvise genoptagelsen af leverancen over 

for DataHub. Afvisningen skal modtages i DataHub senest 3 arbejdsdage efter modtagelse 

af besked om genoptagelse af leverance. Hvis elleverandøren ikke reagerer inden for tids-

fristen, vil DataHub automatisk registrere, at elleverandøren genoptager leverancen på 

målepunktet pr. den fejlagtige skæringsdato. Den hidtidige elleverandør kan ligeledes ac-

ceptere genoptagelsen indenfor de 3 arbejdsdage. 

6. Hvis DataHub har modtaget besked om afvisning af genoptagelse af leverance fra den 

hidtidige elleverandør, sender DataHub besked til den fejlagtige elleverandør om afvisnin-
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gen, og den fejlagtige leverandør bibeholder leverancen til målepunktet. Eventuelle 

uenigheder om, hvorvidt leverandørforholdet skal gå tilbage, afklares bilateralt mellem de 

2 elleverandører. 

7. Hvis DataHub har modtaget besked med accept, eller svarfristen er overskredet, modtager 

den hidtidige elleverandør meddelelse om relevante kunde-, engros- og målepunktsstam-

data. CPR-nr. slettes af DataHub og videresendes ikke fra DataHub til elleverandøren. Elle-

verandøren skal kontrollere og om nødvendigt opdatere stamdata i DataHub. 

8. Der foretages ingen korrektioner i det periodiserede forbrug. Hvis der er tale om et skabe-

lonafregnet målepunkt, rettes andelstallene fremadrettet. Hvis der er tale om et flex- eller 

timeafregnet målepunkt, sender DataHub timeværdier for perioden til den hidtidige elle-

verandør. 

9. De involverede elleverandører afklarer eventuelle økonomiske mellemværender bilateralt 

mellem sig.  

 

5.4 Kundens adgang til at igangsætte processen fejlagtigt leverandørskift 

Til sikring af kundens forhold er det muligt for kunden at igangsætte en proces for fejlagtigt 

leverandørskift overfor elleverandøren via kundeportalen.  

  

Kunden kan ved iværksættelse af processen angive én af to årsager:  

 

1. Kunden kan anmelde ønske om ”Fortrydelsesret af forbrugeraftaler ved fjernsalg eller 

forbrugeraftaler indgået uden for elleverandørens faste forretningssted”. 

2. Kunden kan anmelde et fejlagtigt leverandørskift.  

Ad 1 Fortrydelse efter Forbrugeraftaleloven 

Ved indgåelse af aftale skal elleverandøren i forbrugerforhold opfylde en række oplysningsfor-

pligtelser efter gældende regler, herunder fx oplyse om evt. fortrydelsesret for forbrugere ved 

fjernkøb. Ved elleverandørens bekræftelse på aftale til kunden, jf. kapitel 4.1, skal det fremgå, 

at kunden via kundeportalen kan fortryde forbrugeraftaler, som er omfattet af Forbrugerafta-

lelovens bestemmelse om fortrydelse af forbrugeraftaler ved fjernsalg eller forbrugeraftaler 

indgået uden for elleverandørens faste forretningssted.  

Kunden kan via kundeportalen se information om anmodningen er accepteret, eller om elleve-

randør har afvist anmodningen. Kunden får ligeledes oplysning om sine muligheder for klage-

adgang samt oplysning om generel adgang til leverandørskift med 10 arbejdsdages varsel. 

Kunden gøres opmærksom på, at det kan medføre eventuelle økonomiske omkostninger, hvis 

en gyldig kontrakt afbrydes. 

 

Ad 2 Fejlagtigt leverandørskift anmeldt af kunden 

Kunder kan via kundeportalen anmelde et fejlagtigt leverandørskift, dvs. i de tilfælde hvor der 

ifølge kundens opfattelse er gennemført et leverandørskift, som er forkert. Ved anmeldelsen 

skal kunden angive, hvilken elleverandør der er tale om.  

 

Kunden oplyses via kundeportalen om forudsætningerne for at anmelde fejlagtigt leverandør-

skift jf. kapitel 5.1, herunder at anmeldelse af fejlagtigt leverandørskift kræver, at der skal være 

tale om noget undskyldeligt, som kunden med rimelig omhu ikke kunne have undgået, fx at der 

er tale om en forkert kunde, eller der ikke er indgået en aftale eller lign.  



METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv  31/69 
 

Dok. 16/16018-17 - Offentlig/Public 

 

Kunden oplyses endvidere om muligheden for at indgå aftale med en anden elleverandør og 

anmelde et nyt leverandørskift efter de gældende regler herfor, hvis forudsætningerne for at 

anmelde et fejlagtigt leverandørskift ikke er opfyldt.  

   

5.4.1 Elleverandørens forpligtelser efter kundens anmodning 

Elleverandøren, som har anmeldt det leverandørskift, som fortrydes eller meldes fejlagtigt af 

kunden, skal senest 5 arbejdsdage efter kundens anmeldelse acceptere eller afvise anmodnin-

gen.  

Hvis elleverandøren mener, at anmeldelsen ikke er korrekt eller acceptabel, skal elleverand-

øren meddele en afvisning til DataHub inden tidfristens udløb, og samtidig skal elleverandøren 

meddele dette til kunden. Elleverandøren kan eventuelt inden meddelelse tage kontakt til 

kunden for yderligere afklaring samt evt. drøfte konsekvens for kunden, hvis denne fastholder 

fortrydelse eller anmeldelse af fejlagtigt leverandørskift. 

Hvis elleverandøren ikke meddeler afvisning eller accept af kundens anmeldelse indenfor fri-

sten på 5 arbejdsdage, betragtes dette som en passiv accept.  

 

Hvis elleverandøren accepterer anmodningen, forløber processen forskelligt i DataHub af-

hængig af, om elleverandøren svarer på kundens anmodning før eller efter fristen for annulle-

ring af leverandørskift: 

 

Accept modtaget før annulleringsfrist for leverandørskift 

Hvis tidsfristen for annullering af leverandørskift ikke er overskredet på tidspunktet for elleve-

randørens accept, annulleres leverandørskiftet i DataHub og elleverandøren modtager besked 

herom fra DataHub.  

Accept modtaget efter annulleringsfrist for leverandørskift  

Hvis tidsfristen for annullering af leverandørskift er overskredet, håndterer DataHub processen 

som fejlagtig leverandørskift anmeldt af elleverandøren, dvs. DataHub sender anmodning til 

den hidtidige elleverandør om genoptagelse af leverancen. Processen forløber herefter som 

beskrevet i kapitel 5.3, punkt 4 og følgende. 
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I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 

bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail.
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5.5 Proces for kundens adgang til at igangsætte fejlagtigt leverandørskift 

1. Kunden anmelder enten fortrydelse eller fejlagtigt leverandørskift via kundeportalen. 

2. Elleverandøren modtager meddelelse fra DataHub om, at kunden ønsker at anvende for-

trydelse eller mener, der er tale om en fejl, og den fejlagtige elleverandør undersøger, om 

forudsætningerne for at gennemføre annullering eller fejlagtigt leverandørskift er opfyldt. 

3. Den fejlagtige elleverandør accepterer eller afviser kundens anmodning uden unødigt 

ophold og senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af meddelelse fra DataHub. 

4. Ved afvisning af kundens anmodning skal den fejlagtige elleverandør samtidig meddele 

dette til kunden. Hermed afsluttes processen i DataHub. 

5. Ved den fejlagtige elleverandørs accept af kundens anmodning, eller hvis elleverandøren 

ikke reagerer på kundens anmodning inden 5 arbejdsdage, kan to forløb indtræde: 

5.1 Fristen på 3 arbejdsdage for annullering af leverandørskift er ikke overskredet, hvor-

for DataHub annullerer leverandørskiftet og sender meddelelse til elleverandøren 

herom. 

5.2 Fristen på 3 arbejdsdage for annullering af leverandørskift er overskredet, hvorfor 

DataHub sender besked til den hidtidige elleverandør med anmodning om genopta-

gelse af leverancen. Processen forløber herefter som beskrevet i kapitel 5.3, punkt 4 

og følgende.  
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6. Flytning 

 

Ved en flytning sker der et skift af en kunde på et målepunkt. Der kan iværksættes to processer 

for flytning i DataHub; tilflytning og fraflytning. 

 

Processen for tilflytning anvendes, hvis en kunde ikke allerede er registreret på et målepunkt, 

og kunden har indgået ny leveringsaftale angående målepunktet med en elleverandør. Tilflyt-

ning kan anmeldes af elleverandøren på to forskellige måder, men hvor der gælder samme 

forpligtelser for elleverandøren ved anmeldelsen: 

 

I. Almindelig tilflytning  

Almindelige tilflytninger er den tilflytningsproces, der normalt skal anvendes. Her 

gælder ”først–til-mølle” princippet på skæringsdatoen, dvs. at der ikke kan anmeldes 

andre almindelige tilflytninger på skæringsdatoen efterfølgende. 

 

II. Sekundær tilflytning  

Sekundære tilflytninger anvendes primært ved tilflytning af udlejere, som fx ved stilti-

ende accept6 ønsker at sikre, at leverancen til en lejebolig ikke afbrydes. En sekundær 

tilflytning vil blive overskrevet, hvis der anmeldes tilflytning af en anden kunde til må-

lepunktet med samme eller tidligere skæringsdato, jf. nærmere herom i proceshierar-

kiet i kapitel 6.7. 

 

Processen for fraflytning anvendes, hvis en kunde fraflytter et målepunkt og dermed ikke læn-

gere ønsker at hæfte for målepunktet. Fraflytningsprocessen gennemføres kun, hvis der ikke 

anmeldes tilflytning af en ny kunde til målepunktet med samme eller tidligere skæringsdato. I 

disse tilfælde afløses fraflytning af processen for tilflytning.   

 

Flytning skal meldes af kunden til en elleverandør. Processerne for tilflytning kan meldes af 

kunden til både kundens nuværende elleverandør eller til en ny elleverandør. Processen for 

fraflytning kan alene meldes af kunden til kundens nuværende elleverandør. I tilfælde af over-

lap af anmeldte flytteprocesser håndteres dette efter reglerne i kapitel 6.7.  

 

Elleverandøren kan annullere fremtidige flytninger indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen. 

Det er elleverandørens ansvar at sikre, at der kun sker annullering, når det er nødvendigt eller 

berettiget i forhold til aftaleforholdet. Dette kan fx skyldes, at elleverandøren eller kunden 

opdager, at flytningen er fejlagtigt, eller at kunden fortryder aftalen.  

 

Alle anmeldte fremtidige leverandørskift til målepunktet annulleres i DataHub efter annulle-

ringsfristens udløb 3 arbejdsdage før skæringsdatoen for den anmeldte flytning.   

 

Såfremt en tilflytter ønsker et leverandørskift på målepunktet til et tidspunkt efter skæringsda-

toen for tilflytning, skal det anmeldes af elleverandøren til DataHub efter annulleringsfristen 

for tilflytningen og med det almindelige varsel for leverandørskift. 

 

 

 
 

6  Lov nr. 633 af 16. juni 2014 om ændring af lov om elforsyning § 6 c. 
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6.1 Tilflytning 

Kunden melder tilflytning til elleverandøren. Det er elleverandørens ansvar at sikre, at tilflyt-

ning anmeldes til det rigtige målepunkt. 

 

Elleverandøren skal snarest muligt efter modtagelse af kundens meddelelse anmelde tilflytning 

til DataHub. Der kan dog tidligst anmeldes tilflytning 60 kalenderdage inden skæringsdatoen.  

 

Tilflytninger kan anmeldes med tilbagevirkende kraft indenfor følgende tidsfrister: 

1. Timeafregnede målepunkter: Senest 5 arbejdsdage efter skæringsdato. 

2. Skabelon- og flexafregnede målepunkter: Senest 15 arbejdsdage efter skæringsdato. 

 

Elleverandøren kan annullere tilflytningen indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen.  

 

Til- og fraflytter må selv håndtere det økonomiske mellemværende fx i refusionsopgørelsen, 

hvis den faktiske flyttedag er andersledes end den skæringsdato, der anmeldes til DataHub. 

 

Elleverandøren skal udrede alle betalinger for forbrug, tariffer, abonnementer, gebyrer mv., i 

den periode elleverandøren i DataHub er registreret som leverandør på målepunktet.  

 

Elleverandøren må alene anmelde tilflytning efter indgået aftale med én eller flere personer 

(højst to), der skal registreres som kunde for det pågældende målepunkt. Elleverandøren skal 

have en gyldig aftale med kunden om levering af el.  

 

Elleverandøren er ansvarlig for alene at anmelde tilflytning, hvor elleverandøren har foretaget 

kontrol af stamdata, således at det er sikret, at elleverandørens kunde ikke i forvejen er regi-

streret som kunde på målepunktet. Hvis elleverandøren konstaterer, at kunden i forvejen er 

registreret som kunde på målepunktet, må elleverandøren ikke initiere tilflytningen, da der i så 

fald er tale om et leverandørskift.  

 

Elleverandøren skal ved anmeldelse af tilflytning til DataHub angive kundens CPR-nr. eller CVR-

nr. For at sikre at der er tale om en ny kunde, kontrollerer DataHub, at det anmeldte CPR-nr. 

eller CVR-nr. ikke er lig med et i forvejen registreret CPR-nr. eller CVR-nr. på målepunktet.  

 

Ved anmeldelse af tilflytning med fiktivt CPR-nr. eller CVR-nr. 

Elleverandøren kan anvende fiktivt CPR-nr. eller CVR-nr. i situationer, hvor kunden ikke har et 

dansk CPR-nr. eller CVR-nr., eller det ikke har været muligt at indhente som følge af stiltiende 

aftaleindgåelse. Hvis elleverandøren anmelder tilflytning på et målepunkt med fiktivt CPR-nr. 

eller CVR-nr. registreret, godkender DataHub tilflytningen uden at kontrollere, om det afviger 

fra det i forvejen registrerede CPR-nr. eller CVR-nr. på målepunktet. 

 

Indgår elleverandøren aftale med en ny kunde via en fuldmagt fra kunden til et boligselskab 

eller en anden udlejer om anmeldelse til elleverandøren, er der ikke tale om stiltiende aftale-

indgåelse. Anmeldelse af tilflytning til DataHub skal også i disse situationer opfylde kravet om 

anmeldelse med CPR-nr. eller CVR-nr. 
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Den tilflyttende elleverandør skal informere kunden om, hvilket nummer som er blevet regi-

streret ved tilflytningen. Efterfølgende rettelse af et fiktivt CPR-nr./CVR-nr. til korrekt CPR-

nr./CVR-nr. sker ved stamdatakorrektion. 

 

Processen for tilflytning anvendes også i forbindelse med konkurs, dødsfald og lignende, hvor 

der skal indhentes en tællerstand og eventuelt opgøres forbrug, jf. Bilag 1: Processer for æn-

dring af stamdata i tilfælde af dødsfald, skilsmisse, ændring af CVR nr. og konkurser. 

 

I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 

bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 
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6.2 Proces for tilflytning 

1. Tilflytter kontakter den nuværende eller evt. ny elleverandør om en kommende tilflytning 

og oplyser aftagenummer, den nye adresse, en skæringsdato samt CPR-nr. eller CVR-nr.  

2. Tilflytters elleverandør melder tilflytning til DataHub tidligst 60 kalenderdage før skærings-

datoen. Tilflytninger skal anmeldes senest 15 arbejdsdage efter skæringsdatoen på skabe-

lon- og flexafregnede målepunkter og senest 5 arbejdsdage efter skæringsdatoen på time-

afregnede målepunkter. Gældende forbrugerbeskyttelsesregler skal overholdes, hvis der 

er tale om en ny aftale mellem kunden og elleverandøren. Tilflytningsmeddelelsen skal 

blandt andet indeholde information om kundenavn, CPR-nr. eller CVR-nr., målepunkts ID 

samt skæringsdato. DataHub verificerer systemteknisk meddelelsen, herunder ved at kon-

trollere, at der ikke er match mellem et anmeldt og et allerede registreret CPR-nr. eller 

CVR-nr. og DataHub godkender eller afviser herefter meddelelsen overfor elleverandøren. 

Tilflytters elleverandør modtager samtidig med godkendelse en webaccesskode, som skal 

videreformidles til kunden. 

3. Tilflytters elleverandør kan anmelde en eventuel annullering af tilflytning til DataHub indtil 

3 arbejdsdage før skæringsdatoen. Tilflytninger anmeldt herefter kan ikke annulleres.  

4. DataHub anmoder efter udløbet af annulleringsfristen netvirksomheden om at indhente 

tællerstand og eventuelt om at opgøre forbrug på skæringsdatoen for tilflytningen.  

5. Ved udløbet af annulleringsfristen sender DataHub stop af leverance til den nuværende 

kundes elleverandør med information om skæringsdato, og den nuværende kundes elleve-

randør stopper leverancen på skæringsdatoen. DataHub sender ligeledes meddelelse om 

annullering af leverandørskift til de elleverandører, der har anmeldt fremtidige leveran-

dørskift til målepunktet.  

6. Netvirksomheden indhenter tællerstand og opgør eventuelt forbrug eller validerer even-

tuelt en af elleverandøren fremsendt tællerstand efter proceduren for opgørelse af elfor-

brug i Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 8, som sendes via DataHub til den nu hidtidi-

ge elleverandør til brug for slutafregning. Tællerstand sendes også til den nye elleveran-

dør.  

 

Tilflytters elleverandør kan fremsende forslag til tællerstand og ligeledes for skabelonafregne-

de målepunkter fremsende forslag om et opdateret forventet årsforbrug til netvirksomheden 

via DataHub, se også Forskrift H2: Skabelonafregning mv., kapitel 5.2. 

 

6.3 Fraflytning 

Kunden melder fraflytning til sin nuværende elleverandør. Fraflytning kan anmeldes til Data-

Hub, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: 

 

1. Kunden fraflytter målepunktet og ønsker ikke længere at hæfte for målepunktet. 

2. Den elleverandør, som har modtaget flyttemeddelelsen, har ikke en aftale med en anden 

konkret kommende kunde på tidspunktet for registrering af fraflytning.  

 

Der kan kun meldes fraflytning for den registrerede kunde på målepunktet.  

 

Elleverandøren skal igangsætte processen for fraflytning uden ophold og senest 3 arbejdsdage 

og tidligst 60 kalenderdage før skæringsdatoen. Der kan ikke meldes fraflytning med tilbagevir-

kende kraft. 
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Elleverandøren kan indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen for fraflytningen, annullere fraflyt-

ningen. DataHub anmoder efter udløbet af annulleringsfristen netvirksomheden om at indhen-

te tællerstand og eventuelt om at opgøre forbrug på skæringsdatoen for fraflytningen. Data-

Hub sender endvidere annullering af eventuelt fremtidige leverandørskift anmeldt på måle-

punktet. 

 

Såfremt der ikke inden eller på skæringsdatoen for fraflytning registreres en tilflytning, fraflyt-

ter DataHub den hidtidige kunde og indsætter kunde ”Ukendt”. Elleverandøren forbliver den 

samme. Elleverandøren hæfter således fortsat for betalinger relateret til målepunktet.  

 

Indgår en elleverandør efter skæringsdatoen for fraflytning en gyldig aftale med ejeren af må-

lepunktsadressen eller en anden kunde, kan elleverandøren anmelde tilflytning af den nye 

kunde til DataHub til skæringsdatoen for fraflytningen, jf. dog kapitel 6.1.  

 

I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 

bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 
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6.4 Proces for fraflytning 

1. Fraflytter kontakter sin nuværende elleverandør på målepunktet om en kommende fra-

flytning og oplyser en skæringsdato. 

2. Fraflytters elleverandør melder fraflytning til DataHub uden ophold, men tidligst 60 kalen-

derdage og senest 3 arbejdsdage før skæringsdatoen. Fraflytningsmeddelelsen skal blandt 

andet indeholde information om målepunkts ID og skæringsdato. Elleverandøren kan 

eventuelt fremsende en af kunden oplyst tællerstand.  

3. DataHub verificerer systemteknisk meddelelsen ved at godkende eller afvise meddelelsen. 

4. Elleverandøren kan indtil 3 arbejdsdage inden skæringsdatoen for fraflytningen, annullere 

fraflytningen.  

5. DataHub anmoder efter udløbet af annulleringsfristen netvirksomheden om at indhente 

tællerstand og eventuelt opgøre forbrug på skæringsdatoen for fraflytningen. 

6. DataHub sender efter udløb af annulleringsfristen meddelelse om annullering af leveran-

dørskift til de elleverandører, der har anmeldt fremtidige leverandørskift til målepunktet 

og som annulleres i DataHub på grund af flytningen. 

7. Netvirksomheden indhenter tællerstand og opgør eventuelt forbrug eller validerer even-

tuelt fremsendt tællerstand fra elleverandøren efter proceduren for opgørelse af elforbrug 

i Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 8. Efter indberetning til DataHub sendes data via 

DataHub til fraflytters elleverandør til brug for slutafregning. 

 

6.5 Fejlagtig flytning 

En fejlagtig flytning er en anmeldt til- eller fraflytning, som viser sig at være meldt fejlagtigt, og 

dermed skal korrigeres. Alt afhængig af hvornår sådanne fejl opdages, skal de håndteres på 

forskellig vis. 

 

6.5.1 Forudsætninger for fejlagtig flytning 

Hvis elleverandøren bliver (gjort) opmærksom på, at der er sket en fejl ved anmeldt flytning af 

en kunde, kan elleverandøren igangsætte og gennemføre processen for fejlagtig flytning. 

 

For at elleverandøren kan anmelde en fejlagtig flytning i DataHub, skal følgende forudsætnin-

ger være opfyldt: 

1. Der er tilsyneladende gennemført en flytning "efter bogen". Blandt andet har den tilflyt-

tendes elleverandør ikke haft grund til at antage, at anmeldelsen af tilflytning ikke var kor-

rekt. 

2. En flytning kan anmeldes som fejlagtig inden for 6 måneder efter skæringsdatoen, hvis 

flytningen er sket på et forkert målepunkt, eller hvis elleverandøren har indtastet forkert 

flyttedato ift. den aftale, elleverandøren har indgået med kunden.  

 

I forholdet mellem den hidtidige og den nye elleverandør vil spørgsmål om ansvar og eventuel-

le krav på erstatning for fejl i den anmeldte flytning skulle afgøres efter dansk rets almindelige 

regler. 

 

6.5.2 Kundens krav  

I de tilfælde, hvor den hidtidige kunde ikke har haft skyld i eller haft mulighed for at kunne 

opdage den "fejlagtige flytning", har kunden krav på, at kunne genindtræde på uændrede vil-
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kår i sin hidtidige aftale med elleverandøren, uanset at elleverandøren har modtaget stop af 

leverance fra DataHub. 

 

Hvis kundens aftale med den hidtidige elleverandør i mellemtiden er udløbet, og den hidtidig 

elleverandør overfor kunden har meddelt dette forud og uafhængigt af modtagelsen af besked 

om stop af leverance fra DataHub, kan den hidtidige elleverandør afvise den fejlagtige flytning. 

Den fejlagtige elleverandør skal i dette tilfælde fortsætte leverancen til den (hidtidige) kunde. 

Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor den hidtidige elleverandør er gået konkurs eller på anden 

vis har mistet sin registrering i DataHub, også her skal den fejlagtige elleverandør opretholde 

leverancen.  

 

6.5.3 Igangsættelse af processen 

1. Komplekse fejlagtige flytninger 

Komplekse fejl vedrører flere aktører end blot den fejlagtige leverandør og den hidtidige elle-

verandør eller tekniske forhindringer i øvrigt, som kræver Energinets kontrol inden en genop-

retning kan finde sted. 

 

Elleverandøren anmelder en kompleks fejlagtig flytning via DataHubs markedsportal ved at 

udfylde relevante oplysninger til brug for Energinet. Elleverandøren modtager efter anmeldelse 

en bekræftelse på webform indeholdende de indtastede oplysninger. 

 

Energinet behandler herefter anmeldelsen manuelt. Findes anmeldelsen korrekt, og accepte-

rer den hidtidige elleverandør at genoptage leverancen, føres flytningen via DataHub tilbage til 

udgangspunktet. Eventuelt fremtidige leverandørskift genoprettes, såfremt det er nødvendigt 

under hensyn til markedet.  

 

2. Simple fejlagtige flytninger 

Simple fejl vedrører kun den fejlagtige elleverandør og den hidtidige elleverandør og indebæ-

rer ikke tekniske hindringer, som kræver manuel kontrol af Energinet. DataHub kontrollerer om 

de tekniske forudsætninger for en automatisk genoprettelsesproces er til stede.  

 

I DataHubs markedsportal kan elleverandøren se, om DataHub anser den fejlagtige flytning for 

teknisk simpel eller kompleks at korrigere. Fejlagtige flytninger, som er simple, kan håndteres 

fuldt ud via en EDI-kommunikation i DataHub uden Energinets manuel håndtering, mens kom-

plekse flytninger håndteres manuelt af Energinet.  

 

Den anmeldende elleverandør kan tilvælge den manuelle proces, såfremt omstændighederne 

påtvinger dette. Elleverandøren skal i sin anmeldelse på DataHubs markedsportal angive årsa-

gen hertil. 

 

Har elleverandøren anmeldt simpel fejlagtig flytning, gennemføres en automatisk genoprettel-

sesproces. DataHub kvitterer indledningsvist med afgivelse af kontaktoplysninger til såvel den 

hidtidige som den fejlagtige elleverandør i forhold til afklaring af uklarheder om anvendelse af 

processen og til eventuel økonomisk udredning.  

 

Den hidtidige elleverandør modtager fra DataHub besked med anmodning om at genoptage 

leverancen pr. den fejlagtige skæringsdato. Den hidtidige elleverandør skal svare på anmod-



METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv  41/69 
 

Dok. 16/16018-17 - Offentlig/Public 

ningen med en accept eller en afvisning inden 3 arbejdsdage. Svarer den hidtidige elleverandør 

ikke inden tidsfristen, anses det for en passiv accept. 

 

Hvis den hidtidige elleverandør accepterer at genoptage leverancen, modtager den hidtidige 

elleverandør meddelelser om relevante kunde-, engros- og målepunktsstamdata. CPR-nr. vide-

resendes ikke fra DataHub til elleverandøren. Elleverandøren skal kontrollere og om nødven-

digt opdatere stamdata i DataHub. 

 

Der foretages ingen korrektioner i det periodiserede forbrug. Andelstallene rettes fremadrettet 

for et skabelonafregnet målepunkt. For et flex- eller timeafregnet målepunkt sender DataHub 

timeværdier for perioden til den elleverandør, der overtager kunden.  

 

Ved afvisning fra hidtidig elleverandør modtager den fejlagtige elleverandør besked fra Data-

Hub om fortsættelse af leverance. 

 

I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 

bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 

Simpel fejlagtigt flytning

”Fejlagtig” elleverandør DataHub Hidtidig elleverandør
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Anmeld fejlagtigt leverandørskift

Afklaring af om leverandørforhold kan gå tilbage

Information om fortsættelse af leverandørforhold

Anmodning om genoptagelse af leverance

Afvisning af at genoptage leverandørforhold

Kontaktoplysninger på hidtidig elleverandør Kontaktoplysninger, dato for genoptagelse samt svarfrist

Stop grundet genoptaget leverandørforhold

Stamdata

Accept af genoptagelse af leverandørforhold

Eventuel økonomisk udredning
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6.6 Proces for simpel fejlagtig flytning 

1. Den fejlagtige elleverandør modtager information om fejl og undersøger, om forudsæt-

ningerne for at gennemføre fejlagtigt flytning er opfyldt. 

2. Den fejlagtige elleverandør anmelder uden unødigt ophold den fejlagtige flytning til Data-

Hub. 

3. DataHub kvitterer med afgivelse af kontaktoplysninger for den hidtidige elleverandør. Den 

hidtidige elleverandør modtager ligeledes kontaktoplysninger på den anmeldende elleve-

randør i forhold til afklaring af uklarheder om anvendelse af processen og til en eventuel 

økonomisk udredning. 

4. DataHub sender besked til den hidtidige elleverandør med anmodning om genoptagelse af 

leverance på målepunktet med den hidtidige kunde pr. den fejlagtige skæringsdato.  

5. Hvis leverancen med kunden ikke kan genoptages, i det der er meddelt ophør af aftalen 

overfor kunden, skal den hidtidige elleverandør afvise genoptagelsen af leverancen over 

for DataHub. Afvisningen skal modtages i DataHub senest 3 arbejdsdage efter modtagelse 

af besked om genoptagelse af leverance. Hvis elleverandøren ikke reagerer, vil DataHub 

automatisk registrere, at elleverandøren genoptager leverancen på målepunktet pr. den 

fejlagtige skæringsdato. Den hidtidige elleverandør kan ligeledes acceptere genoptagelsen 

indenfor de 3 arbejdsdage. 

6. Hvis DataHub har modtaget besked med afvisning af genoptagelse af leverance fra den 

hidtidige elleverandør, sender DataHub besked til den fejlagtige elleverandør om afvisnin-

gen, og den fejlagtige leverandør bibeholder leverancen til målepunktet. Eventuelle 

uenigheder om hvorvidt leverandørforholdet skal gå tilbage, afklares bilateralt mellem el-

leverandørerne. 

7. Hvis DataHub har modtaget besked med accept, eller svarfristen er overskredet, modtager 

den hidtidige elleverandør meddelelser om relevante kunde-, engros- og målepunkts-

stamdata. CPR-nr. videresendes ikke fra DataHub til elleverandøren. Elleverandøren skal 

kontrollere og om nødvendigt opdatere stamdata i DataHub. 

8. Der foretages ingen korrektioner i det periodiserede forbrug. Andelstallene rettes fremad-

rettet for et skabelonafregnet målepunkt. For et flex- eller timeafregnet målepunkt sender 

DataHub timeværdier for perioden til den elleverandør, der overtager kunden.  

9. De involverede elleverandører afklarer eventuelle økonomiske mellemværender bilateralt.  

 

6.7 Proceshierarki 

En flytning kan anmeldes på tre måder: 

1. Almindelig tilflytning med højeste prioritet i proceshierarkiet.  

2. Sekundær tilflytning med mellem prioritet i proceshierarkiet. 

3. Fraflytning med laveste prioritet i proceshierarkiet. 

 

Det er altid muligt for elleverandører at slå skæringsdato og tilflytters navn på et målepunkt op 

i DataHubs Markedsportal, men alligevel er der risiko for, at der meldes flere flyttebegivenhe-

der til samme målepunkt på samme skæringsdato. Flyttebegivenheder vil derfor blive behand-

let efter faste principper.  

 

- Almindelige tilflytninger har altid prioritet over sekundære tilflytninger og fraflytninger. 

- Sekundære tilflytninger har lavere prioritet end andre tilflytninger, også hvis der anmel-

des en almindelig tilflytning på samme eller tidligere skæringsdato.  
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- Fraflytninger har lavere prioritet end alle tilflytninger, også hvis der anmeldes en tilflyt-

ning på samme eller tidligere skæringsdato. 

 

Konkret betyder principperne at: 

1. Anmeldes en almindelig tilflytning til et målepunkt med en skæringsdato, hvor der allerede 

er anmeldt almindelig tilflytning, afvises den sidst anmeldte tilflytning ved anmodning.  

2. Anmeldes en almindelige tilflytning med en skæringsdato forskellig fra skæringsdatoen for 

en anden almindelig tilflytning gennemføres begge tilflytninger. Den tilflytning med den 

tidligste skæringsdato får virkning indtil tilflytningen med den seneste skæringsdato. 

3. Anmeldes en almindelig eller sekundær tilflytning til et målepunkt med en skæringsdato, 

hvor der allerede er anmeldt en sekundær tilflytning, accepteres den sidst anmeldte til-

flytning og den først anmeldte tilflytning annulleres ved annulleringsfristens udløb.  

4. Anmeldes almindelig eller sekundær tilflytning med skæringsdato før skæringsdatoen for 

en sekundær tilflytning, godkendes den sidst anmeldte tilflytning og den først anmeldte til-

flytning annulleres ved annulleringsfristens udløb for den sidst anmeldte tilflytning.  

5. Anmeldes en almindelig tilflytning med skæringsdato senere end skæringsdatoen for en 

sekundær flytning, gennemføres flytningerne uafhængigt af hinanden. 

6. Anmeldes en sekundær tilflytning med skæringsdato senere end skæringsdatoen for en 

anden sekundær flytning, godkendes den sidst anmeldte tilflytning og annulleres ved an-

nulleringsfristens udløb for først anmeldte tilflytning. 

7. Anmeldes en sekundær tilflytning til en skæringsdato på eller efter skæringsdatoen for en 

almindelig tilflytning, vil den sekundære tilflytning blive godkendt ved anmeldelsen i Data-

Hub, men annulleres ved annulleringsfristens udløb for den almindelige tilflytning. 

8. Anmeldes en fraflytning eller en sekundær tilflytning med en skæringsdato før skæringsda-

toen for en almindelig tilflytning, godkendes fraflytningen/den sekundære tilflytning, og 

flytninger gennemføres uafhængigt af hinanden. 

9. Anmeldes en almindelig eller en sekundær tilflytning med en skæringsdato på eller tidlige-

re end en skæringsdatoen for en fraflytning, godkendes tilflytningen og fraflytningen an-

nulleres efter udløb af annulleringsfristen for tilflytningen.  

10. Anmeldes en almindelig eller en sekundær tilflytning til en skæringsdato senere end skæ-

ringsdatoen for en fraflytning, godkendes tilflytningen, og flytningerne gennemføres uaf-

hængig af hinanden. 

11. Anmeldes fraflytning med skæringsdato på eller senere end skæringsdatoen for en almin-

delig eller en sekundær tilflytning, vil fraflytningen blive godkendt, men annulleret ved an-

nulleringsfristens udløb for tilflytningen. 

12. Anmeldes fraflytning med skæringsdato tidligere end skæringsdatoen for en almindelig 

eller en sekundær tilflytning, vil fraflytningen blive godkendt, og flytningerne gennemføres 

uafhængig af hinanden. 

13. Hvis fraflytning anmeldes med skæringsdato efter at en anden fraflytning er anmeldt, 

afvises fraflytningen og processen for annullering først skal anvendes. 

 

I Bilag 2: Proceshierarki for flytteprocesser er opført en samlet oversigt over DataHubs reaktion 

på samtlige kombinationer af anmeldelser af flytteprocesser til samme målepunkt. 
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7. Leveranceophør 

 

Leveranceophør er relevant at anvende, hvor en elleverandørs aftale med en kunde ophører, fx 

ved kundens eller elleverandørens berettigede opsigelse af aftalen. Når processen gennemfø-

res, ophører elleverandørens hæftelse over for netvirksomheden for forbrug og engrosydelse 

mv. på målepunktet.  

 

Før et leveranceophør er gennemført i DataHub, skal målepunktet afbrydes af netvirksomhe-

den. Det sikrer, at der ikke kan ske levering på målepunktet, efter at leveranceophøret er gen-

nemført.  

 

Såvel elleverandør som kunde fjernes fra målepunktet i DataHub, hvis processen ikke annulle-

res af nuværende elleverandør inden den faktiske skæringsdato, eller hvis processen ikke stop-

pes ved, at der anmeldes leverandørskift eller tilflytning. Fremtidige anmeldte leverandørskift 

annulleres ligeledes af DataHub, hvis ikke processen annulleres eller stoppes. 

 

Der sondres mellem: 

- Ønsket skæringsdato for leveranceophør  

o dvs. datoen som elleverandøren anmelder til DataHub 

- Faktisk skæringsdato for leveranceophør  

o dvs. datoen hvorfra og med elleverandørens hæftelse overfor netvirksomheden fak-

tisk ophører, hvis ikke leveranceophørsprocessen inden er annulleret eller stoppet af 

nuværende elleverandør.  

 

Leveranceophøret gennemføres i DataHub per den dato, hvor målepunktet registreres som 

afbrudt i DataHub og tidligst på den ønskede skæringsdato.  

 

Elleverandøren skal melde leveranceophør til DataHub tidligst 60 kalenderdage og senest 3 

arbejdsdage inden den ønskede skæringsdato til DataHub. 

 

Leveranceophør kan opdeles i følgende processer: 

1. Aftale om levering udløber eller opsiges 

2. Anmeldelse af leveranceophør til DataHub til ønsket skæringsdato 

3. Information til netvirksomheden om leveranceophør  

4. Eventuel annullering inden den faktiske skæringsdato 

5. Netvirksomheden gennemfører afbrydelse 

6. Faktisk skæringsdato for leveranceophør fastsættes 

7. Slutafregning  

 

Ad 1 Kunde eller elleverandør opsiger aftale om levering 

Såfremt aftalen om levering mellem kunde og elleverandør udløber eller opsiges, anvendes 

processen for leveranceophør.  

 

Ad 2 Anmeldelse af leveranceophør til DataHub til ønsket skæringsdato 

Elleverandøren skal melde leveranceophør til DataHub tidligst 60 kalenderdage og senest 3 

arbejdsdage inden den ønskede skæringsdato til DataHub.  

 



METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv  45/69 
 

Dok. 16/16018-17 - Offentlig/Public 

Elleverandøren er ansvarlig for, at elleverandøren i forhold til aftaleforholdet med kunden og 

lovgivning i øvrigt er berettiget til at anmelde et leveranceophør. 

 

Ad 3 Information til netvirksomheden om leveranceophør  

Efter anmeldelse af leveranceophør til DataHub sender DataHub anmodning om afbrydelse 

grundet leveranceophør til netvirksomheden.  

 

Ad 4 Eventuel annullering indtil den faktiske skæringsdato 

Elleverandøren skal sikre, at der sker annullering af det anmeldte leveranceophør, når det er 

nødvendigt eller berettiget i forhold til aftalen med kunden, ved at meddele dette til DataHub 

uden ugrundet ophold. Dette kan f.eks. skyldes, at elleverandøren modtager betaling, og afta-

len og leverancen herefter alligevel ikke skal ophøre. Elleverandøren kan annullere leverance-

ophøret indtil den faktiske skæringsdato er registreret i DataHub, dvs. indtil netvirksomheden 

har effektueret og anmeldt afbrydelsen til DataHub.  

 

Hvor elleverandøren inden den faktiske skæringsdato for et leveranceophør modtager stop af 

leverance fra DataHub, som følge af at der gennemføres et leverandørskift eller en tilflytning 

på målepunktet, annullerer DataHub leveranceophøret.  

 

Når et leveranceophør annulleres i DataHub, sender DataHub annullering af leveranceophøret 

til netvirksomheden. Såfremt netvirksomheden modtager annulleringen af leveranceophøret 

på eller senere end den ønskede skæringsdato, skal netvirksomheden sikre, at afbrydelse ikke 

allerede er udført. Netvirksomheden skal gentilslutte forsyningen, såfremt afbrydelse er udført.  

 

Ad 5 Netvirksomheden gennemfører en afbrydelse 

Såfremt netvirksomheden ikke har modtaget besked om annullering af leveranceophør på den 

ønskede skæringsdato, skal netvirksomheden foretage en afbrydelse uden ugrundet ophold og 

ligeledes uden ugrundet ophold anmelde afbrydelsen til DataHub, jf. kapitel 9. Den ønskede 

skæringsdato er den tidligste dato, hvorpå netvirksomheden må gennemføre afbrydelse i med-

før af denne proces.  

 

Afbrydelser i forbindelse med leveranceophør skal anmeldes med en skæringsdato til den ka-

lenderdag, der følger efter døgnet, hvori den fysiske afbrydelse sker, således at alt forbrug på 

dagen for afbrydelse slutopgøres. Er målepunktet allerede registreret som afbrudt i DataHub 

på den ønskede skæringsdato, skal netvirksomheden alligevel kontrollere og indsende en be-

kræftelse på, at målepunktet er afbrudt. Netvirksomheden anmelder afbrydelse uden ugrundet 

ophold på dagen for afbrydelsen, hvis dette er en arbejdsdag, og ellers senest 1 arbejdsdag 

efter skæringsdatoen. 

 

Ad 6 Faktisk skæringsdato for leveranceophør fastsættes 

DataHub effektuerer leveranceophøret efter modtagelse af meddelelse om afbrydelse fra 

netvirksomheden og registrerer den faktiske skæringsdato for leveranceophøret til den af net-

virksomheden anmeldte skæringsdato for afbrydelse.  

 

Når den faktiske skæringsdato er registreret, meddeler DataHub elleverandøren stop af leve-

rance per den faktiske skæringsdato. Netvirksomheden modtager besked om, at leveranceop-



METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv  46/69 
 

Dok. 16/16018-17 - Offentlig/Public 

høret er gennemført. DataHub sender annullering af eventuelt fremtidige leverandørskift til de 

relevante elleverandører. 

 

Elleverandør ophører med at være registrerede på målepunktet fra den faktiske skæringsdato 

for leveranceophøret. Elleverandøren hæfter således alene for betalinger til forbrug og engro-

sydelser mv. på målepunktet indtil den faktiske skæringsdato.  

 

Kunden slettes ligeledes på den faktiske skæringsdato.  

 

Ad 7 Slutafregning  

Netvirksomheden sender tællerstand og eventuelt et opgjort forbrug til DataHub, som videre-

sender data til den hidtidige elleverandør til brug for slutafregning til kunden.  

 

Proceduren for opgørelse af elforbrug er beskrevet i Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 5. 

Hvis målepunktet er flex- eller timeafregnet, er der ikke behov for at foretage en ny opgørelse 

af forbrug, da data allerede sendes til DataHub, jf. Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 4. 

Tællerstand skal dog fortsat fremsendes på flexafregnede målepunker. 

 

I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 

bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail.  
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Leveranceophør anmeldes

Bekræftelse på leveranceophør

Anmod om afbrydelse pr. ønsket skæringsdato

Afbrydelse

Evt. annullering

Bekræftelse på evt. annullering

Stop af leverance Information om leveranceophør

Annullering af afbrydelse

Tællerstand og forbrugsopgørelse

Slutopgørelse

Tællerstand og forbrugsopgørelse

 

7.1 Proces for leveranceophør 

1. Elleverandøren anmelder leveranceophør til DataHub senest 3 arbejdsdage før, og tidligst 

60 kalenderdage før den ønskede skæringsdato. 

2. DataHub sender efter anmeldelse af leveranceophør anmodning om afbrydelse grundet 

leveranceophør til netvirksomheden med angivelse af den ønskede skæringsdato for leve-

ranceophøret.  

3. Elleverandøren skal sikre, at der sker annullering af det anmeldte leveranceophør, når det 

er nødvendigt eller berettiget i forhold til aftalen med kunden, ved at meddele dette til 

DataHub uden ugrundet ophold. Elleverandøren kan annullere leveranceophøret indtil den 

faktiske skæringsdato er registreret i DataHub, dvs. indtil netvirksomheden har effektueret 

og anmeldt afbrydelsen til DataHub. Gennemføres et leverandørskift eller en tilflytning på 
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målepunktet, annullerer DataHub leveranceophøret. Såfremt der er sendt anmodning om 

afbrydelse til netvirksomheden, sender DataHub annullering af anmodningen til netvirk-

somheden. 

4. Såfremt netvirksomheden ikke har modtaget annullering af leveranceophør på den ønske-

de skæringsdato, iværksætter netvirksomheden uden ugrundet ophold en afbrydelse af 

målepunktet og meddeler ligeledes uden ugrundet ophold skæringsdatoen for afbrydelsen 

til DataHub. Netvirksomheden anmelder afbrydelse på dagen for afbrydelsen, hvis dette er 

en arbejdsdag, og ellers senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen.  

5. DataHub fastsætter skæringsdatoen for afbrydelsen, som den faktiske skæringsdato for 

leveranceophøret.  

6. DataHub meddeler elleverandøren stop af leverance med angivelse af den faktiske skæ-

ringsdato. DataHub meddeler ligeledes netvirksomheden leveranceophør per den faktiske 

skæringsdato. DataHub annullerer alle fremtidige leverandørskift og meddeler dette til de 

implicerede elleverandører samt sletter kundens registrering på målepunktet i DataHub.  

7. Netvirksomheden indhenter på den faktiske skæringsdato tællerstand og opgør eventuelt 

forbrug og indsender disse til DataHub efter proceduren for opgørelse af elforbrug i For-

skrift D1: Afregningsmåling, kapitel 8.  

8. DataHub videresender den af netvirksomheden indsendte tællerstand og eventuelt for-

brug til den hidtidige elleverandør til brug for dennes slutafregning med kunden. 
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8. Ændring af afregningsform 

 

Med ændring af afregningsform forstås skift mellem skabelon-, flex- eller timeafregning. Æn-

dring af afregningsform foretages af netvirksomheden, og kan fx ske af følgende grunde: 

 

- Netvirksomhedens indfasning af flexafregning. 

- Kundens forbrug øges/formindskes i forhold til den obligatoriske grænse i netområdet. 

- Kunden ønsker af egen drift at skifte afregningsform fra flex- til timeafregning eller om-

vendt. 

- Elleverandøren og netvirksomheden har truffet særskilt aftale omkring skift af afregnings-

form fra skabelonafregning til flex- eller timeafregning på et målepunkt. 

 

Netvirksomheden skal inden overgang fra skabelon- til flexafregning offentliggøre en plan for 

indfasning af flexafregning. Planen skal angive antallet af målepunkter, der forventes skiftet fra 

skabelonafregning til flex- eller timeafregning hver måned indtil udgangen af 2020, hvor alle 

målere skal være fjernaflæste.7 Planen skal løbende holdes opdateret af netvirksomheden.   

 

Skabelonafregnede målepunkter, hvor der er installeret en fjernaflæst elmåler, som kan måle 

forbruget på timebasis, skal skifte til flex- eller timeafregning hurtigst muligt dog under hensyn-

tagen til reglerne for anmeldelse af skiftet (se nedenfor) samt i henhold til den indmeldte ind-

fasningsplan. 

 

Netvirksomheden skal anmelde skift af afregningsform til DataHub inden for gældende tidsfri-

ster: 

- Anmeldelse af skift af afregningsform fra skabelonafregning til flex- eller timeafregning 

skal ske senest én kalendermåned før skæringsdatoen til den 1. i en måned. 

- Anmeldelse af skift af afregningsform mellem flex- og timeafregning skal ske senest 1 ar-

bejdsdag efter, at skiftet er gennemført hos netvirksomheden. 

- Anmeldelse af skift af afregningsform kan tidligst ske 150 kalenderdage før skæringsdato-

en. 

 

Dog kan en anmeldelse af skift af afregningsform fra skabelonafregning til flex- eller timeafreg-

ning ske indtil senest 1 arbejdsdag efter, at skiftet er gennemført hos netvirksomheden, så-

fremt netvirksomheden skal registrere eller ændre nettoafregning på et målepunkt, der samti-

dig kræver skift af afregningsform.  

 

Såfremt et skifte fra skabelonafregning til flex- eller timeafregning ikke kan gennemføres på 

grund af tekniske fejl, fx ved fejl i hjemtagningen af måledata, kan netvirksomheden annullere 

et skift af afregningsform indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen. Netvirksomheden skal her 

indsende et fornyet skifte til skabelonafregning på samme skæringsdato som det oprindelige 

skifte væk fra skabelonafregning. 

 

Netvirksomheden kan ikke med udgangspunkt i flex- eller timeafregning skifte en kunde til 

skabelonafregning. 

 

 

7 Jf. BEK nr. 1358 af 03/12/2013.  
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Sker der udskiftning af elmåleren i forbindelse med ændring af afregningsform eller i øvrigt, 

skal netvirksomheden opdatere stamdata for målepunktet i DataHub. Netvirksomheden skal i 

forbindelse hermed indsende tællerstand og det eventuelt opgjorte forbrug til DataHub for 

den nedtagne måler samt tællerstand for den nye måler. 

 

I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 

bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail.  

Ændring af afregningsform

Kunde Elleverandør DataHub Netvirksomhed

Ændring af afregningsform

Tællerstand og forbrugsopgørelse

Ændring af afregningsform

Tællerstand og forbrugsopgørelse

Evt. kontakt  om tidspunkt mv. for skift af afregningform

Bekræftelse på ændring

 

 

8.1 Proces for ændring af afregningsform 

1. Netvirksomheden indmelder skift af afregningsform fra skabelon- til flex- eller timeafreg-

ning jf. netvirksomhedens indfasningsplan, eller efter aftale med elleverandøren/kunden 

for et givent målepunkt. 

2. Netvirksomheden skal fremsende skift af afregningsform fra skabelon til flex- eller timeaf-

regning til DataHub tidligst 150 kalenderdage før og senest 1 kalendermåned før til den 1. i 

en måned. 

3. Netvirksomheden skal fremsende skift af afregningsform mellem flex- og timeafregning til 

DataHub tidligst 150 kalenderdage før og senest 1. arbejdsdag efter skiftet er gennemført 

hos netvirksomheden. 

4. DataHub videresender bekræftelse om ændring af afregningsform til nuværende og frem-

tidige elleverandører for det involverede målepunkt. 

5. Ændring af princippet for fremsendelse af måledata gennemføres fra skæringsdatoen for 

ændring af afregningsform. 

6. Pr. skæringsdatoen indhenter netvirksomheden tællerstand og eventuelt laves en opgørel-

se af forbruget efter reglerne for hidtidig afregningsform og som nærmere beskrevet i For-

skrift D1: Afregningsmåling, kapitel 8 og indsender data til DataHub, der videresender til 

elleverandøren for målepunktet.  
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9.  Afbrydelse/genåbning af et målepunkt 

 

Afbrydelser gennemføres af netvirksomheden og indebærer, at målepunktets installation fysisk 

afbrydes fra at levere el til eller fra kunden.  

 

Afbrydelse af et målepunkt medfører ikke, at elleverandørens kundeforhold eller hæftelse for 

gebyrer og abonnementer overfor netvirksomheden, ophører. Dette er i stedet konsekvensen 

af leveranceophør, der ligeledes, som led i en særskilt proces, leder til en afbrydelse. Reglerne 

for leveranceophør og anmeldelse af afbrydelse i forbindelse hermed er særskilt beskrevet i 

kapitel 7. 

 

Elleverandører kan anmelde flytninger, leverandørskift og leveranceophør til DataHub på af-

brudte målepunkter, såfremt forudsætningerne herfor i øvrigt er opfyldt.  

 

Elleverandøren kan indsende anmodning om genåbning, idet det forudsættes, at det sker efter 

aftale med kunden.  

 

Netvirksomheden skal anmelde afbrydelse eller genåbning til DataHub med skæringsdato til 

den dato, hvorpå den fysiske afbrydelse/genåbning sker. Bemærk særlige regler gælder for 

skæringsdato for afbrydelse i forbindelse med leveranceophør, jf. kapitel 7. 

 

Anmeldelse til DataHub skal ske uden ugrundet ophold og senest 1 arbejdsdag efter skærings-

dato. 

 

En netvirksomheds fysiske afbrydelse af et målepunkt skal i følgende tilfælde anmeldes til Da-

taHub: 

1. Elleverandøren anmoder på baggrund af henvendelse fra kunden netvirksomheden om en 

afbrydelse med en forventet varighed, som overstiger et fuldt kalenderdøgn. 

2. Kunden på målepunktet henvender sig direkte til netvirksomheden med ønske om afbry-

delse af målepunktet med en forventet varighed, som overstiger et fuldt kalenderdøgn.  

3. Tekniske afbrydelser med en forventet varighed som overstiger et fuldt kalenderdøgn. 

Tekniske afbrydelser kan fx indtræde ved fejl i og reparation af elforsyningsnettet, fejl i 

kundens installation, brand mv. 

 

I situation 1 modtager netvirksomheden meddelelse fra DataHub om, hvem der er elleveran-

dør på målepunktet, således at elleverandøren kan kontaktes direkte, hvis netvirksomheden 

bliver nødt til at indstille afbrydelsen, fx hvis der i forbindelse med afbrydelsen opstår situatio-

ner, hvor der ikke umiddelbart kan afbrydes.  Netvirksomheden kan i aktørstamdataregistret 

finde relevante kontaktoplysninger på elleverandøren. Bemærk afbrydelser i forbindelse med 

leveranceophør er særskilt beskrevet i kapitel 7. 

 

9.1 Afbrydelse af erhvervskunde som følge af manglende betaling 

Ved erhvervsaftaler er elleverandøren efter korrekt gennemført rykkerprocedure overfor kun-

den, ved kundens fortsatte manglende betaling berettiget til at anmode netvirksomheden om 

afbrydelse af kundens målepunkt. 
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Hvis elleverandøren fortsat ønsker at fastholde leveranceforholdet, kan elleverandøren ikke 

anmelde leveranceophør til DataHub efter kapitel 7, men elleverandøren skal i stedet anmode 

om afbrydelse efter processen i dette kapitel.  

 

I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 

Afbrydelse og genåbning af et målepunkt

Kunde
Nuværende 
elleverandør

NetvirksomhedDataHub

Evt. ønske om afbrydelse/genåbning af målepunkt til elleverandør

Ændring af tilslutningsstatus: Afbrudt eller tilsluttet

Bekræftelse på ændring

Anmodning om afbrydelse eller genåbning Anmodning om afbrydelse eller genåbning

Evt. ønske om afbrydelse/genåbning af målepunkt til netvirksomhed

Ændring af tilslutningsstatus: Afbrudt eller tilsluttet

 

9.2 Proces for afbrydelse og genåbning af et målepunkt 

1. Processen for fysisk afbrydelse af et målepunkt igangsættes ved, at kunden kontakter sin 

nuværende elleverandør, som kontakter netvirksomheden med ønsket afbrydelse. Net-

virksomheden kan ligeledes på vegne af kunden eller af egen drift anmelde en afbrydelse 

direkte til DataHub, hvis afbrydelsen har en forventet varighed, som overstiger et fuldt ka-

lenderdøgn. 

2. Netvirksomheden afbryder målepunktet fra elforsyningsnettet.  

3. Ved anmeldelse til DataHub angives skæringsdatoen som det kalenderdøgn, hvori der 

afbrydes. Netvirksomheden anmelder afbrydelse uden ugrundet ophold og senest 1 ar-

bejdsdag efter skæringsdatoen. 

4. DataHub videresender meddelelsen om afbrydelse til den nuværende elleverandør samt 

anmeldte fremtidige elleverandører efter modtagelse. 

5. Elleverandøren sender meddelelse til DataHub om ønsket genåbning af målepunktet og 

meddelelse videregives til netvirksomheden. 

6. Netvirksomheden genåbner målepunktet til elforsyningsnettet og sender besked til Data-

Hub om genåbning af målepunktet senest 1 arbejdsdag efter genåbningen. Skæringsdato 

angives som døgnet, hvori der fysisk genåbnes. 

7. DataHub videresender meddelelsen om gentilslutning til nuværende og anmeldte fremti-

dige elleverandører efter modtagelse.  

 

De ovennævnte regler gælder alene for midlertidig afbrydelse af et målepunkt. Ved nedlæggel-

se af målepunkt skal processen fra kapitel 11 følges. 
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10.  Oprettelse af nyt målepunkt 

 

Processen initieres af netvirksomheden på baggrund af henvendelse (ikke EDI-meddelelse) fra 

en elinstallatør, som indsender en meddelelse om oprettelse af et nyt målepunkt til DataHub.  

 

Oprettelse af nye målepunkter sker ved en anmeldelse af målepunktsstamdata til DataHub. Et 

nyoprettet målepunkt står uden elleverandør efter oprettelse og kan først tilsluttes af netvirk-

somheden, når en elleverandør har gennemført en tilflytning på målepunktet.  

 

Der skelnes ikke mellem permanente målepunkter eller målepunkter, som kun er aktive i kor-

tere tid.  

 

Når netvirksomheden opretter et målepunkt i DataHub, skal netvirksomheden tilknytte de 

relevante målepunktsrelaterede stamdata for målepunktet, og netvirksomheden og Energinet 

skal tilknytte de relevante engrosrelaterede stamdata, jf. Forskrift H3: Afregning af engrosydel-

ser og afgiftsforhold.  

 

Netvirksomheden kan til enhver tid oprette et målepunkt, også når det ikke vides, hvornår 

målepunktet kan tilsluttes elforsyningsnettet. Dette vil ofte være tilfældet, hvis netvirksomhe-

den får information om en ny-udstykning, eller hvor en elinstallatør i god tid opsætter en må-

ler, som først senere skal kunne aftage strøm. 

 

På et nyoprettet målepunkt, som endnu ikke er tilsluttet, er det muligt at gennemføre flytnin-

ger og leverandørskift med almindelige varsler.  

 

Det er en forudsætning for tilslutning af et målepunkt, at netvirksomheden har modtaget be-

sked fra DataHub om, at en elleverandør er tilknyttet målepunktet og således hæfter for for-

brug og engrosydelser mv. Netvirksomheden modtager besked herom i forbindelse med en 

tilflytning. 

 

Tilslutning af målepunktet sker, når netvirksomheden har sikret, at de tekniske forudsætninger 

er opfyldt og angiver målepunktet som tilsluttet ved en stamdataændring. Netvirksomheden 

indhenter tællerstand ved tilslutning og indsender til DataHub, der videresender til elleverand-

øren for målepunktet  

 

Hvis netvirksomheden modtager oplysninger om, at målepunktet aldrig vil blive aktivt, kan 

netvirksomheden nedlægge målepunktet efter reglerne i kapitel 11. 

 
I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 
bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 
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Oprettelse af nyt målepunkt og tilslutning

Ny kunde ElleverandørDataHubNetvirksomhedElinstallatør
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målepunkt

Tilmelding

Målepunktsstamdata med 
status nyoprettet

Tilflytning

Bekræftelse

Ændring til tilsluttet

Bekræftelse 

Tællerstand Tællerstand

Meddelelse om tilflytning

 
10.1 Proces for oprettelse af nyt målepunkt som nyoprettet  

1. Elinstallatøren fremsender på vegne af kunden en elektronisk (ikke EDI-meddelelse) til-

melding til netvirksomheden om etablering af et nyt målepunkt. 

2. Netvirksomheden anviser et tilslutningspunkt i elforsyningsnettet til elinstallatøren. 

3. Netvirksomheden meddeler oprettelsen af målepunktet ved at sende stamdata med sta-

tus "nyoprettet" til DataHub uden ugrundet ophold og senest 1 arbejdsdag efter anvisnin-

gen af tilslutningspunktet. I meddelelsen skal netvirksomheden angive alle relevante må-

lepunktsrelaterede stamdata for målepunktet. 

4. DataHub afventer herefter en tilflytning på målepunktet.  

 

Proces for det videre forløb fra nyoprettet til tilslutning 

5. Kunden og elleverandøren indgår aftale om levering til det givne målepunkt.  

6. Elleverandøren anmelder en tilflytning til DataHub. DataHub meddeler netvirksomheden, 

at der er opstået et leveranceforhold på målepunktet. Netvirksomheden kan ikke tilslutte 

målepunktet i DataHub inden en elleverandør er tilknyttet målepunktet. 

7. Når de tekniske forudsætninger herefter er opfyldt og målepunktet tilsluttes elforsynings-

nettet, foretager netvirksomheden stamdataopdatering med ændring af status til tilslut-

tet.  

8. DataHub sender besked om stamdataændring til elleverandøren på målepunktet.  

9. Hvis netvirksomheden bliver opmærksom på, at målepunktet aldrig vil blive tilsluttet, kan 
netvirksomheden nedlægge målepunktet i DataHub.   
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11.  Nedlæggelse af målepunkt 

 

Processen for nedlæggelse af målepunkt iværksættes, når kunden kontakter sin netvirksomhed 

eller sin elleverandør med ønske om at nedlægge et målepunkt, eller hvor netvirksomheden 

finder det hensigtsmæssigt at nedlægge et målepunkt. Hvor der er en elleverandør tilknyttet 

målepunktet, skal netvirksomheden i alle tilfælde sikre sig, at kunden er informeret om, at 

nedlæggelsen medfører et ophør af leveringsaftalen med elleverandøren på målepunktet. 

 

Netvirksomheden skal anmelde nedlæggelse af målepunkt til DataHub. Nedlæggelsen kan ikke 

efterfølgende annulleres, og vil derfor altid føre til, at målepunktet får status nedlagt i Data-

Hub. Er nedlæggelsen sket ved en fejl, skal der oprettes et nyt målepunkt.  

 

Processen for nedlæggelse af målepunkt anmeldes af netvirksomheden til DataHub tidligst 30 

kalenderdage før og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen. 

 

Efter anmeldelsen modtager nuværende og eventuelle fremtidige elleverandører besked om 

stop af leverance. Den nuværende elleverandør modtager endvidere tællerstand og eventuelt 

en opgørelse af elforbruget til at brug for udarbejdelse af slutafregning til kunden. 

 

Hvis nedlæggelsen i DataHub sker efter den fysiske nedtagning, indsendes en tællerstand og 

eventuelt en aperiodisk opgørelse af forbrug pr. nedtagelsesdatoen, og der indsendes nul i 

forbrug pr. nedlæggelsesdatoen. 

 

I figuren nedenfor angiver pilene EDI-meddelelser eller brug af DataHubs markedsportal, mens 

bjælkerne angiver anden kommunikation fx pr. brev eller e-mail. 

Nedlæggelse af målepunkt

Kunde Netvirksomhed ElleverandørDataHub
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g Aftale om nedlæggelse
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Besked om nedlæggelse og leverancestop

Tællerstand og forbrugsopgørelse

Slutopgørelse

Tællerstand og forbrugsopgørelse
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11.1 Proces for nedlæggelse af målepunkt. 

1. Netvirksomheden får anmodning om at nedlægge et målepunkt. Såfremt kunden hen-

vender sig til elleverandøren, skal elleverandøren anmode om nedlæggelse via DataHub 

til netvirksomheden og kan herefter tage direkte kontakt til netvirksomheden og aftale 

nærmere. Aftale om nedtagelse af måler indgås mellem kunden og netvirksomheden. 

2. Netvirksomheden anmelder uden ugrundet ophold nedlæggelse af målepunkt til Data-

Hub.  

3. DataHub verificerer meddelelsen ved at godkende eller afvise meddelelsen.  

4. DataHub sender besked om nedlæggelse af målepunkt til nuværende og eventuelle frem-

tidige elleverandører. 

5. Netvirksomheden indhenter tællerstand og opgør eventuelt forbrug ved nedtagelse af 

måleren efter proceduren for opgørelse af elforbrug i Forskrift D1: Afregningsmåling, ka-

pitel 8. Herefter sendes tællerstand og eventuelt forbrug til kundens elleverandør, der 

sender slutopgørelse til kunden.  



METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv  57/69 
 

Dok. 16/16018-17 - Offentlig/Public 

 

12.  Oversigter over forpligtelser og sanktioner 

 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende 

forskrift, jf. kapitel 2.1.  

Nedenstående er der indsat to skemaer, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktione-

res, samt hvilken aktør reglen gælder for. 

 

Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 

eller § 22, stk. 3 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for aktører 

med undtagelse af netvirksomheder 

Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af 

Elforsyningslovens § 31, stk. 2, kan Energinet i henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 3 med-

dele påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet træffe afgørelse om hel eller 

delvis udelukkelse fra at gøre brug af Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Energinets 

sanktioner, rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger 

således på en forpligtelse pålagt Energinet ved lov for at sikre markedets funktion, herunder 

brugen af Energinets ydelser.  

 

Vurderingen af om en virksomhed groft eller gentagende gange tilsidesætter sine forpligtelser 

skal i praksis håndteres ud fra en processuel tilgang: 

 

- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender 

den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den 

manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte arbejds-

dage med besked om at rette forholdet inden udløb af fristen.  

 

- Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev 

stilet til virksomhedens direktør indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage for 

korrektion af misligholdelsen/-erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en manglende 

overholdelse af fristen vil medføre en grov tilsidesættelse af virksomhedens forpligtel-

ser og medføre udelukkes af virksomheden fra benyttelse af Energinets ydelser. 

 

Afgørelser efter Elforsyningslovens § 31, stk. 3 vil således blive baseret på den nævnte rykker-

procedurer og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister.    

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for net-

virksomheder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens § 31 stk. 2, 

der vedrører virksomhedens bevillingsmæssige aktiviteter, skal Energinet jf. Elforsyningslovens 

§ 31, stk. 3, 2. og 3. pkt. orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet.  

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 22, stk. 3 – gældende for net-

virksomheder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22 stk. 3 vedrø-

rende oplysninger om måling af elektricitet, kan dette medføre påbud som anført i Elforsy-
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ningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelle daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitil-

synet iht. Elforsyningslovens § 86, stk. 1. Hvis Energinet bliver opmærksom på / gjort opmærk-

som på tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22, stk. 3, vil dette blive hånd-

teret ud fra følgende formelle proces: 

- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den 

systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den mang-

lende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Endvidere oplyses det, at tilsidesættelsen ind-

berettes til Energitilsynet til videre foranstaltninger. 

 

OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskrif-

terne 

Hvis Energinet bliver opmærksom på / gjort opmærksom på andre tilsidesættelser af forpligtel-

ser for aktørerne i relation til anvendelse af forskrifterne, vil disse blive indberettet til Energitil-

synet eller Energistyrelsen, alt efter hvem der har kompetencen på området.  

Overtrædelserne ligger i disse tilfælde ikke inden for Energinets hjemmel til sikring af marke-

dets funktion, herunder anvendelsen af Energinets ydelser. Energinet har således ikke hjemmel 

til at sanktionere overtrædelserne, hvorfor Energinet vil registrere disse og rapportere over-

trædelserne til Energistyrelsen/Energitilsynet. Det vil dermed være op til Energistyrel-

sen/Energitilsynet at vurdere, om og i givet fald hvad der skal foretages yderligere i sagerne.   

 

Netvirksomhed forkortes NV, balanceansvarlig BA og Elleverandør EL. 
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OVERSIGT 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 eller § 22, stk. 3 

Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter reg-

len sig til 

Sanktionsbestemmelse 

3.2 Sikkerhed for behandling af oplysninger  

Det er aktørens ansvar, og aktøren indestår for, at aktøren alene indhenter og behandler oplysninger, herunder 

kommunikerer oplysninger med DataHub i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder særligt lov om 

behandling af personoplysninger. Aktøren er således særligt forpligtet til at sikre sig nødvendigt samtykke, hvis 

aktøren ønsker at behandle oplysninger, som er henførbare til en fysisk person. Aktøren er således forpligtet til at 

sikre og i nødvendigt omfang indhente samtykke til den ønskede behandling af oplysninger om kunden, som aktø-

ren ønsker at foretage.  

 

Det er aktørens ansvar, og aktøren indestår for at have truffet de nødvendige og tilstrækkelige tekniske (herunder 

IT) og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om kunder hændeligt eller ulovligt fortabes, 

forringes eller kommer uvedkommende til kendskab. Aktøren skal af IT-sikkerhedsmæssige hensyn identificere sig 

med gyldigt NemID for at få adgang til DataHub markedsportal. 

  

EL 

NV 

BA 

Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.3 Såfremt en kontrol identificerer eller Energinet i øvrigt bliver bekendt med, at en elleverandør groft eller gentag-

ne gange har tilsidesat forpligtelsen til at opnå fuldmagt inden indhentelse af stam- og måledata, eller anmelder 

leverandørskift uden gyldigt aftalegrundlag, kan Energinet træffe afgørelse om helt eller delvist at udelukke elle-

verandøren fra at gøre brug af DataHub, jf. Elforsyningslovens § 31, stk. 3, som beskrevet i kapitel 2. 

 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.4 Det er et krav til anmeldelse af leverandørskift og tilflytning i DataHub, at der foreligger en skriftlig eller elektro-

nisk aftale med kunden. 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 
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3.4 Elleverandøren kan alene indgå aftale om leverandørskift med den/de i DataHub registrerede kunde/-r for det 

pågældende målepunkt. Elleverandøren er således ansvarlig for at foretage kontrol af og sikre, at den ønskede 

fremtidige kunde er registreret som kunde på målepunktet og alene at gennemføre leverandørskift, hvor elleve-

randøren har foretaget kontrol af disse stamdata og sikret dette, jf. kapitel 4. 

 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.4 Ved tilflytning af en ny kunde på det pågældende målepunkt er elleverandøren også ansvarlig for, at der alene 

foretages tilflytning af kunder, hvor elleverandøren har en gyldig aftale med kunden efter gældende regler.    

 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.8 Elleverandøren er forpligtet til at stille Kundeportalen til rådighed overfor kunder via elleverandørens hjemmesi-

der.  

 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

4.1 Ad 9 Netvirksomheden sender tællerstand og eventuelt opgjort forbrug til DataHub, som videresender data til den 

hidtidige elleverandør.  

NV  

4.3 Elleverandøren skal opdatere kundestamdata, jf. kapitel 4.1, ad 5. Ved leverandørskift med forkortet varsel skal 

opdatering af kundestamdata ske senest 4 arbejdsdage efter skæringsdatoen, men det anmeldte leverandørskift 

med forkortet varsel annulleres ikke ved overskridelse.  

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

5.1.1 I så fald er elleverandøren forpligtet til at igangsætte og gennemføre processen for fejlagtigt leverandørskift. Det 

er samtidigt alene i disse situationer, at elleverandøren må bruge processen fejlagtigt leverandørskift.    

 

For at kunden kan påberåbe et fejlagtigt leverandørskift, skal en række forudsætninger være opfyldt: 

1. Der er tale om et fejlagtigt anmeldt leverandørforhold. 

2. Fejlen i leverandørskiftet kunne ikke være opdaget af kunden på et tidligere tidspunkt. 

3. Kunden har inden for rimelig tid reageret på henvendelser fra elleverandøren, hvorefter kunden har eller 

burde have kendskab til leverandørskift. 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 
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4. Kunden har i alle tilfælde reageret ved den første modtagelse af faktura fra den nye elleverandør. 

 

5.1.2 Den eneste undtagelse hertil er, hvor der forud og uafhængigt af det anmeldte leverandørskift, som senere viser 

sig fejlagtigt, er meddelt ophør af aftalen overfor kunden. 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

6.1 Det er elleverandørens ansvar at sikre, at tilflytning anmeldes til det rigtige målepunkt. EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

6.1 Elleverandøren er ansvarlig for alene at anmelde tilflytning, hvor elleverandøren har foretaget kontrol af stamda-

ta, således at det er sikret, at elleverandørens kunde ikke i forvejen er registreret som kunde på målepunktet. Hvis 

elleverandøren konstaterer, at kunden i forvejen er registreret som kunde på målepunktet, må elleverandøren 

ikke initiere tilflytningen, da der i så fald er tale om et leverandørskift.  

 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

6.1 Elleverandøren kan anvende fiktivt CPR-nr. eller CVR-nr. i situationer, hvor kunden ikke har et dansk CPR-nr. eller 

CVR-nr., eller det ikke har været muligt at indhente som følge af stiltiende aftaleindgåelse. 

 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

6.3 Elleverandøren skal igangsætte processen for fraflytning uden ophold og senest 3 arbejdsdage og tidligst 60 ka-

lenderdage før skæringsdatoen.  

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

6.5.1 Hvis elleverandøren bliver (gjort) opmærksom på, at der er sket en fejl ved anmeldt flytning af en kunde, kan 

elleverandøren igangsætte og gennemføre processen for fejlagtig flytning. 

 

For at elleverandøren kan anmelde en fejlagtig flytning i DataHub, skal følgende forudsætninger være opfyldt: 

 

1. Der er tilsyneladende gennemført en flytning "efter bogen". Blandt andet har den tilflyttendes elleve-

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 
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randør ikke haft grund til at antage, at anmeldelsen af tilflytning ikke var korrekt. 

2. En flytning kan anmeldes som fejlagtig inden for 6 måneder efter skæringsdatoen, hvis flytningen er sket 

på et forkert målepunkt, eller hvis elleverandøren har indtastet forkert flyttedato ift. den aftale, elleve-

randøren har indgået med kunden.  

 

6.5.2 Hvis kundens aftale med den hidtidige elleverandør i mellemtiden er udløbet, og den hidtidig elleverandør over-

for kunden har meddelt dette forud og uafhængigt af modtagelsen af besked om stop af leverance fra DataHub, 

kan den hidtidige elleverandør afvise den fejlagtige flytning.  

 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

7 Ad 2 Elleverandøren er ansvarlig for, at elleverandøren i forhold til aftaleforholdet med kunden og lovgivning i øvrigt er 

berettiget til at anmelde et leveranceophør. 

 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

7 Ad 4 Elleverandøren skal sikre, at der sker annullering af det anmeldte leveranceophør, når det er nødvendigt eller 

berettiget i forhold til aftalen med kunden, ved at meddele dette til DataHub uden ugrundet ophold. 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

7 Ad 5 Afbrydelser i forbindelse med leveranceophør skal anmeldes med en skæringsdato til den kalenderdag, der følger 

efter døgnet, hvori den fysiske afbrydelse sker, således at alt forbrug på dagen for afbrydelse slutopgøres.  

 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

7 Ad 5 Netvirksomheden anmelder afbrydelse uden ugrundet ophold på dagen for afbrydelsen, hvis dette er en arbejds-

dag, og ellers senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen. 

NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

8 Netvirksomheden skal anmelde skift af afregningsform til DataHub inden for gældende tidsfrister: 

- Anmeldelse af skift af afregningsform fra skabelonafregning til flex- eller timeafregning skal ske senest én 

kalendermåned før skæringsdatoen til den 1. i en måned. 

- Anmeldelse af skift af afregningsform mellem flex- og timeafregning skal ske senest 1 arbejdsdag efter, at 

NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 



METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv  63/69 
 

Dok. 16/16018-17 - Offentlig/Public 

skiftet er gennemført hos netvirksomheden. 

 

Dog kan en anmeldelse af skift af afregningsform fra skabelonafregning til flex- eller timeafregning ske indtil se-

nest 1 arbejdsdag efter, at skiftet er gennemført hos netvirksomheden, såfremt netvirksomheden skal registrere 

eller ændre nettoafregning på et målepunkt, der samtidig kræver skift af afregningsform.  

 

9 Netvirksomheden skal anmelde afbrydelse eller genåbning til DataHub med skæringsdato til den dato, hvorpå den 

fysiske afbrydelse/genåbning sker. 

NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

9.2 Netvirksomheden anmelder afbrydelse uden ugrundet ophold og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen. NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

9.2 Netvirksomheden genåbner målepunktet til elforsyningsnettet og sender besked til DataHub om genåbning af 

målepunktet senest 1 arbejdsdag efter genåbningen. 

NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

10 Et nyoprettet målepunkt står uden elleverandør efter oprettelse og kan først tilsluttes af netvirksomheden, når en 

elleverandør har gennemført en tilflytning på målepunktet.  

NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

10.1  Netvirksomheden meddeler oprettelsen af målepunktet ved at sende stamdata med status "nyoprettet" til Data-

Hub uden ugrundet ophold og senest 1 arbejdsdag efter anvisningen af tilslutningspunktet. I meddelelsen skal 

netvirksomheden angive alle relevante målepunktsrelaterede stamdata for målepunktet. 

 

NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

11 Hvor der er en elleverandør tilknyttet målepunktet, skal netvirksomheden i alle tilfælde sikre sig, at kunden er 

informeret om, at nedlæggelsen medfører et ophør af leveringsaftalen med elleverandøren på målepunktet. 

NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 



METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv  64/69 
 

Dok. 16/16018-17 - Offentlig/Public 

 

 

OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskriften 

 

 

Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter 

reglen sig til 

3.4 Aftalen skal være i overensstemmelse med gældende regler herom, f.eks. bekendtgørelse 1233 af 6. november 2015 om elhan-

delsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder samt de gældende aftaleretli-

ge regler. 

EL 

3.9 Elleverandøren er ansvarlig for ved aktiviteter i forbindelse med det løbende leveranceforhold med kunderne herunder skift af 

elleverandør, flytning mv. at overholde øvrige gældende regler fx markedsføringsmæssige, forbrugerretlige og persondataretlige 

regler.  

 

EL 

3.9 I forbindelse med oprettelse af nyt målepunkt og andre aktiviteter vedr. måleransvaret er netvirksomheden ansvarlig for at 

overholde øvrige gældende regler herunder reglerne om intern overvågning og ikke-diskriminerende adfærd, jf. Elforsyningslo-

ven og regler udstedt i medfør heraf. 

 

NV 

4.1 Ad 2 Den nye elleverandør har i forbindelse med indgåelse af aftalen pligt til at oplyse kunden om, hvad kunden skal gøre, hvis fortry-

delsesretten for forbrugere ønskes anvendt til annullering af aftalen.  

 

Elleverandøren skal desuden oplyse kunden om evt. mulighed for annullering af leverandørskiftet i DataHub, jf. kapitel 5.  

 

EL 
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4.1 Ad 3 Elleverandøren har ansvaret for at anmelde leverandørskift til en dato, der sikrer, at reglerne for 14-dages fortrydelsesret ved 

fjernkøb og for aftaler indgået uden for fast forretningssted for forbrugere overholdes, jævnfør Lov nr. 1457 af 17. december 

2013 om forbrugeraftaler. 

EL 

4.1 Ad 5 Elleverandøren skal informere kunden om, hvilket nummer som er blevet registreret, herunder særligt når der anvendes fiktive 

CPR-nr., eller CVR-nr. 

EL 

4.1 Ad 6 Den nye elleverandør har pligt til at sikre, at kunden er oplyst om, at der skiftes elleverandør til en aftalt skæringsdato og er 

oplyst om, at der skal indhentes en tællerstand til brug for slutafregning på skæringsdatoen. 

 

EL 

4.1 Ad 7 Elleverandøren skal aftalemæssigt overfor kunden sikre, at der kun sker annullering, når det er nødvendigt eller berettiget.  EL 

5.1.2 I de tilfælde, hvor forudsætningerne for et fejlagtigt leverandørskift er opfyldt, har kunden krav på, at kunne genindtræde på 

uændrede vilkår i sin hidtidige aftale med den hidtidige elleverandør, uanset at elleverandøren har modtaget stop af leverance 

fra DataHub.  

EL 

5.1.2 Den forurettede kunde har krav på at blive afregnet, som om fejlen ikke var sket. Dvs. hvis den fejlagtige elleverandør fx har 

sendt en faktura til kunden, bør den annulleres, og en ny faktura sendes fra den elleverandør, som har overtaget kunden. 

 

EL 

5.1.2 I forholdet mellem den hidtidige og nye elleverandør vil spørgsmål om ansvar og eventuelle krav på erstatning for fejl i forbindel-

se med det anmeldte leverandørskift skulle afgøres efter dansk rets almindelige regler. 

 

EL 

6 Det er elleverandørens ansvar at sikre, at der kun sker annullering, når det er nødvendigt eller berettiget i forhold til aftalefor-

holdet.  

EL 

6.1 Den tilflyttende elleverandør skal informere kunden om, hvilket nummer som er blevet registreret ved tilflytningen.  EL 
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6.2 Tilflytters elleverandør modtager samtidig med godkendelse en webaccesskode, som skal videreformidles til kunden. EL 

6.5.2 Kundens krav  

I de tilfælde, hvor den hidtidige kunde ikke har haft skyld i eller haft mulighed for at kunne opdage den "fejlagtige flytning", har 

kunden krav på, at kunne genindtræde på uændrede vilkår i sin hidtidige aftale med elleverandøren, uanset at elleverandøren 

har modtaget stop af leverance fra DataHub.  

 

EL 

8 Netvirksomheden skal inden overgang fra skabelon- til flexafregning offentliggøre en plan for indfasning af flexafregning. Planen 

skal angive antallet af målepunkter, der forventes skiftet fra skabelonafregning til flex- eller timeafregning hver måned indtil 

udgangen af 2020, hvor alle målere skal være fjernaflæste.8 Planen skal løbende holdes opdateret af netvirksomheden.  

 

Skabelonafregnede målepunkter, hvor der er installeret en fjernaflæst elmåler, som kan måle forbruget på timebasis, skal skifte 

til flex- eller timeafregning hurtigst muligt dog under hensyntagen til reglerne for anmeldelse af skiftet (se nedenfor) samt i hen-

hold til den indmeldte indfasningsplan. 

 

NV 

8 Sker der udskiftning af elmåleren i forbindelse med ændring af afregningsform eller i øvrigt, skal netvirksomheden opdatere 

stamdata for målepunktet i DataHub. Netvirksomheden skal i forbindelse hermed indsende tællerstand og det eventuelt opgjor-

te forbrug til DataHub for den nedtagne måler samt tællerstand for den nye måler. 

 

NV 

11 Processen for nedlæggelse af målepunkt anmeldes af netvirksomheden til DataHub tidligst 30 kalenderdage før og senest 1 

arbejdsdag efter skæringsdatoen. 

 

NV 

 

8  Jf. BEK nr. 1358 af 03/12/2013.  
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Bilag 1: Processer for ændring af stamdata i tilfælde af fx dødsfald, 
skilsmisse, ændring af CVR nr. og konkurser 

 

Begivenheder som dødsfald, skilsmisse, konkurser, rekonstruktion, fusioner af virksomheder 

eller lignende medfører konsekvens for kundenavn m.v. i stamdata for målepunktet. En sådan 

ændring medfører ikke nødvendigvis, at der skal sendes en slutopgørelse af forbruget på måle-

punktet, men kan gøre det. Afhængig af, om der skal udarbejdes en slutopgørelse eller ej, skal 

begivenheden håndteres på forskellig vis.  

 

Konkurs medfører altid en slutopgørelse og registrering af en ny kunde, idet konkursboet er en 

ny juridisk enhed. Om de andre begivenheder medfører udarbejdelse af slutopgørelse, afhæn-

ger af om den "ændrede" kunde er villig til at overtage det fulde ansvar for udestående på 

målepunktet. Hvis dette er tilfældet, kan elleverandøren ændre stamdata, og hvis der i denne 

situation er behov for en slutopgørelse, skal dette håndteres som en aperiodisk aflæsning jf. 

Forskrift D1: Afregningsmåling. 

 

For yderligere information om sagsbehandling ved dødsfald, rekonstruktion og konkurs henvi-

ses til Dansk Energis ”Vejledning om sagsbehandling ved rekonstruktion, konkurs og dødsbo 

(via DataHub)”. 

 

Proces for ændring af stamdata  

Ved ovenstående begivenheder skal elleverandøren i dialog med den ”ændrede” kunde eller 

rekonstruktør/kurator tage stilling til om: 

 

1. Elleverancen til den "ændrede" kunde skal fortsætte med ændrede eller uændrede aftale-

forhold. 

2. Elleverancen skal opsiges, såfremt elforsyningslovens regler for leveringspligt ikke forhin-

drer dette. 

 

Ad 1 

Fortsætter elleverancen til den "ændrede" kunde, kan dette ske på to måder: 

- Hvis det gamle hæftelsesforhold skal afsluttes, skal der anmeldes tilflytning af den "ændre-

de" kunde, hvorefter der udarbejdes slutafregning til den tidligere kunde. Såfremt den 

”ændrede” kunden allerede er registreret på målepunktet med CPR-nr. eller CVR-nr., kan 

der ikke anmeldes almindelig tilflytning, hvorfor der i disse situationer er mulighed for at 

anmelde tilflytning af anden årsag. Tilflytning af anden årsag er i enhver henseende at side-

stille med almindelig tilflytning, jf. kapitel 6. Ved tilflytning af anden årsag kontroller Data-

Hub, at der er overensstemmelse mellem anmeldt CPR-nr. eller CVR-nr. og allerede regi-

streret CPR-nr. eller CVR-nr. 

- Hvis elleverandøren accepterer, at den ”ændrede” kunde indtræder i alle rettigheder og 

forpligtelser i den eksisterende aftale, skal elleverandøren ændre stamdata. 

 

Ad 2 

Hvis elleverandøren ikke er villig til at overtage den "ændrede" kunde, eller den ”ændrede” 

kunde ikke er indforstået med at indtræde i aftalen, skal elleverandøren hvis muligt i forhold til 

gældende regler for leveringspligt anmelde leveranceophør eller fraflytning for målepunktet. 
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Bilag 2: Proceshierarki for flytteprocesser 

 

Nedenfor gennemgås proceshierarkiet med følgende signaturer: 

S+ = sidst anmeldte flytning accepteres/gennemføres af DataHub. 

S+* = sidst anmeldte flytning accepteres af DataHub, men modtager samtidig ophør fra DataHub per skæringsdato for den fremtidige almindelige tilflytning. 

S÷ = sidst anmeldte flytning accepteres af DataHub, men annulleres af DataHub efter udløb af annulleringsfrist for den først anmeldte flytning.   

S÷* = sidst anmeldte fraflytning afvises af DataHub ved anmodning. 

 

F+ = først anmeldte flytning fastholdes/gennemføres af DataHub. 

F÷ = først anmeldte flytning annulleres af DataHub efter udløb af annulleringsfrist for den sidst anmeldte flytning. 

 

Flytning anmeldt til samme skæringsdato 

Senest anmeldt  
Alm. tilflytning 

Samme  

skæringsdato 

S 

Sek. tilflytning 

Samme  

skæringsdato 

S 

Fraflytning 

Samme  

skæringsdato 

S Først anmeldt 

Almindelig tilflytning  

Samme skæringsdato 

F 

S÷* 

F+ 

S÷ 

F+ 

S÷ 

F+ 

Sek. flytning 

Samme skæringsdato 

F 

S+ 

F÷ 

S+ 

F÷ 

S÷ 

F+ 

Fraflytning 

Samme skæringsdato 

F 

S+ 

F÷ 

S+ 

F÷ 

S÷* 

F+ 

 

Flytninger anmeldt med forskellige skæringsdatoer frem i tid 

Senest anmeldt 
Alm. tilflytning 

Skæringsdato 

efter 

S 

Sek. tilflytning 

Skæringsdato 

efter 

S 

Fraflytning 

Skæringsdato 

efter 

S Først anmeldt 

Almindelig tilflytning 

Skæringsdato før 

F 

S+ 

F+ 

S÷ 

F+ 

S÷ 

F+ 

Sekundær tilflytning 

Skæringsdato før 

F 

S+ 

F+ 

S÷ 

F+ 

S÷ 

F+ 

Fraflytning 

Skæringsdato før 

F 

S+ 

F+ 

S+ 

F+ 

S÷* 

F+ 

 

Flytninger anmeldt med forskellige skæringsdatoer frem i tid 

Senest anmeldt  
Alm. tilflytning 

Skæringsdato før 

S 

Sek. tilflytning 

Skæringsdato før 

S 

Fraflytning 

Skæringsdato før 

S Først anmeldt 

Almindelig tilflytning 

Skæringsdato efter 

F 

S+ 

F+ 

S+ 

F+ 

S+ 

F+ 

Sekundær tilflytning 

Skæringsdato efter 

F 

S+ 

F÷ 

S+ 

F÷ 

S+ 

F+ 

Fraflytning  

Skæringsdato efter 

F 

S+ 

F÷ 

S+ 

F÷ 

S÷* 

F+ 

 

Flytninger anmeldt med forskellige skæringsdatoer tilbage i tid 

Først anmeldt  
Alm. tilflytning 

Skæringsdato 

efter 

F 

Sek. tilflytning 

Skæringsdato 

efter 

F 

Fraflytning 

Skæringsdato 

efter 

F Sidst anmeldt 

Almindelig tilflytning 

Skæringsdato før 

S 

F+ 

S+* 

F÷ 

S+ 

F÷ 

S+ 

Sekundær tilflytning 

Skæringsdato før 

S 

F+ 

S+* 

F÷ 

S+ 

F÷ 

S+ 

 

Flytninger anmeldt med forskellige skæringsdatoer tilbage i tid 

F: Fø
rst an

m
eld

t 

Skæringsdato 

på samme dag 

Skæringsdatoer 

Skæringsdatoer 

F: Fø
rst an

m
eld

t 
F: Fø

rst an
m

eld
t 

S: Sid
st an

m
eld

t 
S: Sid

st an
m

eld
t 

S: Sid
st an

m
eld

t 

F: Fø
r 

S: Efter 

S: Fø
r 

F: Efter 

S: Sid
st an

m
eld

t 

S: Fø
r 

F: Efter 

Skæringsdatoer 

F: Først anmeldt 
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Først anmeldt  
Alm. tilflytning 

Skæringsdato før 

F 

Sek. tilflytning 

Skæringsdato før 

F 

Fraflytning 

Skæringsdato før 

F Sidst anmeldt 

Almindelig tilflytning 

Skæringsdato efter 

S 

F+ 

S+ 

F+ 

S+ 

F+ 

S+ 

Sekundær tilflytning 

Skæringsdato efter 

S 

F+ 

S+ 

F+ 

S+ 

F+ 

S+ 

 

 

S: Sid
st an

m
eld

t 

F: Fø
r 

S:Efter 

Skæringsdatoer 

F: Først anmeldt 
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Læsevejledning 

 

Denne forskrift indeholder alle generelle og specifikke krav vedr. håndtering af skabelonafreg-

ning, herunder saldoafregning.. 

 

Krav til håndtering af måledata for skabelonafregnede målepunkter fremgår af Forskrift D1: 

Afregningsmåling. 

 

Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som an-

vendes i det efterfølgende.  

 

Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften.  

 

Kapitlerne 3 til 7 indeholder krav til netvirksomheder og elleverandører herunder forpligtelsen 

til at kontrollere andelstal og anvendelsen af det korrekte grundlag for afregning af kunder. 

 

Derudover beskriver forskriften beregningen af residualforbruget, opstillingen af samt udførel-

sen af saldoafregningen, og den tilhørende genberegning af afregningsgrundlaget mellem 

netvirksomhed og elleverandør. 

 

Kapitel 8 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskriften er udgivet af Energinet.dk, herefter Energinet, og kan fås ved henvendelse til: 

 

Energinet.dk 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

Tlf. 70 10 22 44 

 

Forskriften kan hentes på www.energinet.dk under ’EL’, ’RAMMER OG REGLER – EL’,  

’MARKEDSFORSKRIFTER’.   

http://www.energinet.dk/
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1. Terminologi og definitioner 

 

1.1 Aktør 

Fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil 

sige netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvar-

lig. 

 

1.2 Andelskvotient 

Andelstallet for en elleverandør eller balanceansvarlig delt med summen af andelstal. 

 

1.3 Andelstal 

Det seneste aflæste eller anslåede elforbrug målt i kWh pr. år for en skabelonafregnet kunde 

eller gruppe af kunder i et netområde. Andelstal summeres for samtlige skabelonafregnede 

kunder i det pågældende netområde. 

   

1.4 Arbejdsdage 

Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1: Afregningsmåling – Bilag 3: Definition af arbejdsdage. 

 

1.5 DataHub 

En it-platform der ejes og drives af Energinet. DataHub håndterer måledata, stamdata, nød-

vendige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 

 

1.6 Elektronisk dataudveksling (EDI) 

Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 

 

1.7 Elforsyningsnet 

Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet som defineret i Elforsyningsloven. 

 

1.8 Elleverandør 

En virksomhed, der 

1) er optaget af Energinet som elleverandør i DataHub  

2) og 

- sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller 

- køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet. 

 

1.9 Fiksering  

Fikseringen fastlægger, på baggrund af indsendte tidsserier til DataHub på fikseringstidspunk-

tet, et foreløbigt afregningsgrundlag for balance- og engrosafregning. Yderligere fastlægges 

residualforbruget og dermed fordelingskurven.  

 

1.10 Flexafregning 

Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh, hvor 

netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i 

balanceafregningen. 
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1.11 Flytning 

Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning. 

 

1.12 Forbrug 

Anvendes synonymt med "almindeligt forbrug" (faktisk målte forbrug), og opgøres som det 

forbrug, der indgår i elmarkedet. Det omfatter ikke egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion 

samt egenproduktion på mindre VE-anlæg, der er fritaget for måling. 

 

1.13 Fordelingskurve 

Fordelingskurven opgøres på timebasis pr. netområde, som det fikserede residualforbrug divi-

deret med månedens sumandelstal for det pågældende netområde. Fordelingskurven anvendes 

til periodisering ved kundeafregning af skabelonafregnede forbrugere. 

 

1.14 Fordelt forbrug 

Fordelt forbrug opgøres som residualforbrug*andelstal/sumandelstal (et midlertidigt opgjort 

forbrug) pr. aktør for skabelonafregnede målepunkter. Anvendes ved refiksering af balance- og 

engrosafregning. 

 

1.15 GLN-nr. 

Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af en netvirksomhed, elleverandør eller balancean-

svarlig. 

 

1.16 Kunde 

Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med 

retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning 

på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller en fysisk person. 

 

1.17 Leverandørskift 

Skift af elleverandør på et målepunkt. 

 

1.18 Målepunkt 

Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, bereg-

nes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Et målepunkt er den mindste enhed i 

elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt 

er identificeret med et målepunkts ID. 

 

1.19 Netområde 

Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af Elforsyningsloven, er givet bevilling til at 

drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 

15/60-målere, som indgår i DataHubs opgørelser i elmarkedet. 

 

1.20 Nettab 

Den energimængde der forbruges i elforsyningsnettet. Måles som forskellen mellem den 

mængde energi, der leveres til elforsyningsnettet og den mængde energi, der leveres fra elfor-

syningsnettet. 
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1.21 Netvirksomhed 

Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet. 

 

1.22 Obligatorisk grænse 

Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter som nærmere 

beskrevet i denne Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 

 

1.23 Periodisering  

Tidsmæssig fordeling af aflæst forbrug ved hjælp af fordelingskurven. 

 

1.24 Produktion 

Anvendes synonymt med "elproduktion" eller "nettoproduktion" og defineres som bruttopro-

duktion ab generator minus egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion. 

 

1.25 Refiksering 

Genberegning og arkivering af aggregeret afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af 

aggregeringer over de gældende tidsserier, som er indsendt til DataHub ved tidspunktet for 

refiksering, som er nærmere beskrevet i Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 4. 

 

1.26 Residualforbrug 

Det totale forbrug for et netområde opgjort på timebasis minus forbruget hos de flex- og time-

afregnede kunder i netområdet. 

 

1.27 Rullende aflæsning 

Netvirksomhedens aflæsning af skabelonafregnede forbrugsmålepunkter sker rullende, dvs. 

jævnt fordelt over året, idet de er opdelt i aflæsningsgrupper, der hver især aflæses fx én gang 

årligt. 

 

1.28 Samtidig aflæsning 

Netvirksomheden aflæser alle skabelonafregnede forbrugsmålepunkter samtidig, fx én gang 

årligt. 

 

1.29 Skabelonafregning 

Dækker afregning af alt forbrug i et netområde som ikke flex- eller timeafregnes. Forbruget er 

fordelt efter en skabelon for netområdet, jf. denne Forskrift H2: Skabelonafregning mv., og 

omfatter fx målepunkter der aflæses årligt af kunden, og målepunkter hvor timeværdier hjem-

tages uden at blive anvendt i balanceafregningen. 

 

1.30 Skæringsdato 

Dato og tidspunkt for den dag hvor et skift, fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et 

priselement, skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl. 00.00, den pågældende 

dato, jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. 

 



METODEANMELDT_Forskrift H2: Måling og skabelonafregning  9/26 
 

 

Dok. 16/16018-18 - Offentlig/Public 

1.31 Tidsfrister 

Tidsfrister definerer det seneste eller tidligste tidspunkt for modtagelse af eksempelvis beskeder 

i DataHub, jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. Tidsfrister er altid 

hele dage, med mindre andet er angivet. Tidsfristen regnes fra midnat på skæringsdatoen. 

 

Indtil/Senest 3 arbejdsdage før skæringsdato: 

   

 

 

 

 

Tidligst 3 arbejdsdage før skæringsdato: 

 

   

 

 

 

 

 

Senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato: 

 

 

 

 

 

 

1.32 Timeafregning 

Timeafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug over 100.000 kWh, hvor netvirk-

somheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceaf-

regningen. 

 

1.33 15/60-måling 

Fjernaflæst måling på kvarters eller timebasis der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark 

angives produktion/udveksling på kvarterbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes 

kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havvindmølleparker startende med 

Rødsand 2. 

 

1.34 15/60-værdi 

En måleværdi der er fremkommet ved 15/60 måling. 

Torsdag 

Skæringsdato 

Seneste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

 
 Fredag 

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Skæringsdato 

Seneste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

 
 Fredag 

Søndag Mandag 

1 dag 

Torsdag 

Skæringsdato 

Tidligste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

 
 Fredag 

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Anmeldelse 

mulig 

Anmeldelse er mulig  

÷ 

Anmeldelse er ikke mulig  
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2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 

 

2.1 Forskriftens formål og anvendelsesområde  

Forskriften er jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i Systemansvarsbekendtgørelsen
1
 udarbejdet efter 

drøftelser med net- og transmissionsvirksomheder og elleverandører og har været i ekstern 

høring inden anmeldelse til Energitilsynet. 

 

Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked 

for håndtering af skabelonafregning. 

 

Forskriften henvender sig primært til netvirksomhederne, og angiver regler for håndtering af 

obligatorisk grænse for timeafregning mv. Herudover beskriver forskriften de regler, som hen-

vender sig til elleverandørerne omkring saldoafregningen og afledte effekter på kundeafreg-

ningen. 

 

Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven
2
. 

 

2.2 Hjemmel 

Forskriften er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og § 31, stk. 2 i Elfor-

syningsloven og § 7, stk. 1, nr. 3-4 samt § 8, stk. 1, nr. 1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 

 

2.3 Sanktioner 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af forskriften, jf. 

2.1 ovenfor.  

 

Såfremt en aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan Energinet i 

henhold til Elforsyningsloven § 31, stk. 3 meddele påbud. Ved manglende opfyldelse af et på-

bud kan Energinet træffe afgørelse om aktørens helt eller delvis udelukkelse at gøre brug af 

Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Konstaterer Energinet tilsidesættelse af forpligtelser 

vedrørende netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, orienterer Energinet energi-, forsy-

nings- og klimaministeren om forholdet.    

 

Såfremt aktørens forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i 

Elforsyningsloven § 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud 

som anført i Elforsyningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder 

pålagt af Energitilsynet i henhold til Elforsyningsloven § 86, stk. 1.  

 

I kapitel 8 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversig-

ter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. 

 

Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens 

regler ved manglende opfyldelse af en aktørs forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af aktø-

rens forpligtelser tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette medføre øvrige 

sanktioner, som måtte følge af sådanne regler. 

 

1
 BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. 

2 LBK. nr. 418 af 25. april 2016 om lov om elforsyning med senere ændringer. 
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2.4 Klage  

Klage over forskriften kan jf.§ 7, stk. 3 og § 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes 

for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.  

 

Klager over Energinets forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for 

Energitilsynet. 

 

Afgørelser truffet af Energinet, der medfører afregistrering af en aktør og som bruger DataHub, 

kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elfor-

syningsloven § 31, stk. 5.  

 

2.5 Ikrafttræden 

Nærværende forskrift træder i kraft 1. februar 2018, under forudsætning af Energitilsynets 

forudgående godkendelse, og afløser Forskrift H2: Skabelonafregning mv., marts 2016. 

 

Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinets kontaktperson for 

denne forskrift, som anført på Energinets hjemmeside www.energinet.dk.  

 

Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens § 73 a, Bekendtgørel-

se om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets metoder for 

fastsættelse af tariffer mv
3
 § 1 samt Systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2.  

  

 

3  BEK. nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet’s metoder for 

fastsættelse af tariffer mv. 

http://www.energinet.dk/
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3. Obligatorisk grænse for timeafregning 

 

3.1 Generelt 

Den obligatoriske grænse for timeafregning er et årsforbrug på 100.000 kWh/år pr. målepunkt
4
 

opgjort som det senest målte elforbrug i en sammenhængende 12-måneders periode. For nye 

installationer foretager netvirksomheder et skøn over det forventede årsforbrug. 

 

Alle målepunkter med et årsforbrug, der er lavere end den obligatoriske grænse, skal flexa-

fregnes, når der på målepunktet er opsat og installeret en fjernaflæst elmåler, der kan måle 

forbruget på timebasis.
5
   

 

I særlige tilfælde kan netvirksomheder gøre undtagelser fra den obligatoriske grænse, således 

at årsforbrug, der overstiger den obligatoriske grænse, som er gældende for netområdet, alli-

gevel flexafregnes. Flexafregning kan fx benyttes for vejbelysning uden måler, hvor forbruget 

estimeres ud fra viden om effekt og aktuelle driftstimer.  

  

 

4 Verdo Hillerød El-net A/S, VOS-Net A/S, Struer Forsyning Elnet A/S og Ringkøbing Skjern Forsyning A/S har obligatorisk grænse på 

50.000 kWh. 
5
 Overgang fra nuværende skabelon- til flexafregning kan igangsættes jf. Forskrift H1, kapitel 8 efter offentliggjorte indfasningsplaner fra 

netvirksomhederne. 
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4. Residualforbrug og fordelingskurve 

 

Residualforbruget for et netområde opgøres på timebasis som det samlede forbrug i netområ-

det (nettolevering fra omliggende netområder + lokal produktion) minus det samlede forbrug 

på flex- og timeafregnede målepunkter i netområdet. Det opgøres i kWh med tre decimaler 

som andet timemålt forbrug. 

 

Residualforbruget omfatter således summen af forbruget på de skabelonafregnede målepunk-

ter plus nettab. Det er op til den enkelte netvirksomhed at beslutte, om nettabet i 30-60 kV-

nettet skal indgå som timeafregnet forbrug, eller om det skal indgå i residualforbruget.    

 

Det nettab, der er indeholdt i residualforbruget, opgøres ved:     

1. Fiksering henholdsvis refiksering som andelskvotienten for nettab multipliceret med 

det fikserede henholdsvis refikserede residualforbrug.   

2. Saldoafregningen som det refikserede residualforbrug minus det periodiserede for-

brug på de "almindelige" skabelonafregnede målepunkter.   

 

Der anvendes ét residualforbrug pr. netområde, uanset hvor mange netområder netvirksom-

heden omfatter.      

 

Residualforbruget anvendes til afregning i flere sammenhænge: 

1. Den balanceansvarliges andel af residualforbruget ("fordelt forbrug") anvendes ved 

balanceafregning som en foreløbig opgørelse for forbruget på de skabelonafregnede 

målepunkter som omtalt i kapitel 5. 

2. Residualforbruget benyttes som en foreløbig opgørelse for forbruget for de skabelon-

afregnede målepunkter ved engrosafregning, indtil saldoafregningen gennemføres ca. 

15 måneder efter driftsmåneden. 

 

Energinet opgør i DataHub både det fikserede og refikserede residualforbrug. Det fikserede 

residualforbrug offentliggøres pr. netvirksomhed på Energinets hjemmeside.  

 

Fordelingskurven for et netområde opgøres på timebasis, som det fikserede residualforbrug 

divideret med månedens sumandelstal for netområdet jf. kapitel 5. Fordelingskurven anvendes 

til periodisering af de aflæste forbrug ved saldo- og kundeafregning som nævnt i kapitel 6 og 7. 

 

En aktør kan til enhver tid hjemtage residualforbrug og fordelingskurve via DataHub. 
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5. Andelstal og fordelt forbrug 

 

5.1 Generelt 

Ved balance- og engrosafregning anvender Energinet et skønnet forbrug pr. aktør for skabe-

lonafregnede målepunkter, også kaldet "fordelt forbrug". Det "fordelte forbrug" pr. elleveran-

dør indgår i saldoafregningen som beskrevet i kapitel 6. Det opgøres på basis af residualforbrug 

og andelstal som beskrevet nedenfor.    

 

5.2 Andelstal og forventet årsforbrug    

5.2.1 Principper 

Det forventede årsforbrug er et estimat, der fastsættes af netvirksomheden efter følgende 

principper:  

1. Som udgangspunkt sættes det forventede årsforbrug lig med det senest målte 12-

måneders forbrug på det pågældende målepunkt opgjort i kWh/år. Nettab sættes 

med tilsvarende udgangspunkt lig nettabet i de seneste 12 måneders saldoafregning.     

2. Hvis den faktiske aflæsningsperiode afviger fra 365/366 dage, korrigeres det forven-

tede forbrug til helårsbasis.  

3. Ved nye installationer fastsættes det forventede årsforbrug ved et skøn fra netvirk-

somhedens side, evt. baseret på notifikation fra elleverandøren.  

4. Hvis en elleverandør på vegne af en kunde anmoder netvirksomheden om at ændre 

det forventede årsforbrug, kan netvirksomheden opdatere det forventede årsforbrug 

i DataHub. 

 

Elleverandøren har jf. punkt 4 pligt til uden ugrundet ophold, at oplyse ændringer i forventet 

årsforbrug til netvirksomheden.  

 

På baggrund af andelstallene pr. målepunkt opgør Energinet via DataHub:  

1. Andelstal pr. elleverandør = summen af andelstal for de skabelonafregnede måle-

punkter, som den pågældende elleverandør leverer til.   

2. Sammen med ovenstående beregnes også sum af andelstal pr. tarif for de skabelonaf-

regnede målepunkter, som elleverandøren leverer til.   

3. Andelstal pr. balanceansvarlig = summen af andelstal for de skabelonafregnede måle-

punkter, som den pågældende balanceansvarlige varetager balanceansvaret for.       

4. Sumandelstal pr. netområde = summen af andelstal for de skabelonafregnede måle-

punkter i netområdet. 

 

Sum af andelstal for alle elleverandører vil altid være lig med sum af andelstal for alle balance-

ansvarlige. 

 

Alle sumtal ovenfor opgøres pr. netområde.  

 

Forholdet mellem andelstal pr. elleverandør/balanceansvarlig og sumandelstal kaldes "andels-

kvotienten" for pågældende elleverandør/balanceansvarlig. 

 

Der gælder derudover følgende regler for andelstal: 
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1. Andelstal opdateres af Energinet forud for den 1. i hver måned, som nærmere omtalt 

i kapitel 5.2.2.  

2. Andelstal for en måned ændres ikke før månedsskift med én undtagelse, jf. nedenfor.   

3. Der kommunikeres alene andelstal og sumandelstal, ikke andelskvotienter.  

 

Undtagelsen til punkt 2 er, at hvis en elleverandør går konkurs, redistribueres andelstal til de 

nye elleverandører i forhold til den beregnede procentandel pr. elleverandør. Det samme gæl-

der andelstal for de berørte balanceansvarlige. Der sker således en omfordeling af de allerede 

beregnede andelstal for den pågældende måned.  

 

5.2.2 Praktisk procedure    

Energinet beregner andelstal pr. elleverandør og pr. balanceansvarlig for den efterfølgende 

måned ved at tage en kopi af de forventede årsforbrug pr. målepunkt, som netvirksomheden 

har angivet i stamdata pr. målepunkt.  

 

Energinet tjekker de beregnede andelstal med hensyn til:  

 
1. Om udviklingen i summer af andelstal pr. elleverandør og balanceansvarlig er plausibel. 

2. Om sumandelstal pr. netvirksomhed nogenlunde svarer til residualforbruget. 

3. Om der er andelstal på forbrugsmålepunkter (inklusiv nettab) over den obligatoriske 

grænse for timeafregning, som ikke er forventede. 

4. Om der er andelstal på udvekslings- eller produktionsmålepunkter. 

 

Uanset denne kontrol er det alene netvirksomhedens ansvar, at de grundlæggende data (fx 

forventet årsforbrug) er korrekte/konsistente jf. Forskrift I: Stamdata, mens det er Energinets 

ansvar, at der foretages korrekte beregninger på de tilgængelige data. 

 

Af hensyn til punkt 3 skal det angives i stamdata af netvirksomheden, hvis forbrug over den 

obligatoriske grænse er tilladt på et målepunkt. Det kan fx være nettab og almindelige måle-

punkter, der ved sidste opgørelse havde et forbrug > 95 % af grænseværdien. 

 

Finder Energinet forhold, der afviger fra det forventede i ovenstående punkt 1-4, gøres den 

pågældende netvirksomhed opmærksom herpå. Netvirksomheden skal herefter rette eventu-

elle fejl i de grundlæggende data indenfor 5 arbejdsdage. 

 

Processen for gennemførelse af evt. rettelser sker efter følgende tidsplan:  

1. Energinet opgør via DataHub andelstal pr. målepunkt for den følgende måned senest 

13 arbejdsdage før månedsskiftet. Hvis Energinet finder afvigelser, som ikke er forven-

tede, orienteres pågældende netvirksomhed herom samme dag. 

2. Hvis en netvirksomhed opdaterer andelstal som følge af fejl fundet efter kontrollen i 

punkt 1 og informerer Energinet herom senest 8 arbejdsdage før månedsskiftet, så 

aktiveres en genberegning af andelstallene for det berørte netområde.   

3. Energinet fremsender via DataHub andelstal og sumandelstal til elleverandører og ba-

lanceansvarlige senest 7 arbejdsdage før månedsskiftet. 

4. Elleverandører og balanceansvarlige kan anmelde fejl i de fremsendte andelstal frem 

til 4 arbejdsdage før månedsskiftet.  

5. Energinet udsender via DataHub genberegnede andelstal til elleverandører og balan-
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ceansvarlige senest 2 arbejdsdage før månedsskiftet.  

6. Herefter er andelstallene for den kommende måned endelige. 

 

Hvis der i punkt 5 påvises alvorlige fejl, kan Energinet i punkt 6 som nødløsning vælge at gen-

bruge andelstallene for den indeværende måned. I givet fald orienteres alle involverede aktø-

rer om baggrunden herfor. 

 

5.3 Fordelt forbrug 

Energinet beregner de fikserede og refikserede fordelte forbrug pr. balanceansvarlig på basis af 

andelstal og de fikserede henholdsvis refikserede residualforbrug.  

 

Det fordelte forbrug på timebasis for balanceansvarlig X i netområde Y i pågældende måned 

beregnes ved simpel pro rata som: 

 

Y netområde i rbrugresidualfo  
Y netområde i alsumandelst

 X varligbalanceansfor  andelstal
  

 

- eller med andre ord som andelskvotient * residualforbrug.   

  

Det fordelte forbrug pr. elleverandør beregnes på tilsvarende vis. 

   

Ligeledes beregnes fordelt forbrug pr. tariftype pr. elleverandør som:  

 

Y netområde i rbrugresidualfo 
Y netområde i alsumandelst

Xør elleverandfor A  for tarif andelstal
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6. Saldoafregning 

 

6.1 Generelt 

Saldoafregningen har til formål at korrigere for forskellen mellem det refikserede fordelte for-

brug, der blev anvendt i balanceafregningen, og det faktisk aflæste forbrug, der først foreligger 

efterfølgende. Det bruges dermed til Energinets afregning med elleverandørerne i form af en 

omfordeling mellem elleverandørerne.  

 

Saldoafregningen opgøres på månedsbasis af Energinet. 

  

Grundlaget for saldoafregningen er en timebaseret beregningsmodel, hvorfor det anvendte 

aflæste forbrug periodiseres efter fordelingskurven for at kunne indgå i beregningen. 

 

Ved opgørelsen af det periodiserede forbrug tages hensyn til: 

- Leverandørskift, herunder på grund af flytning. 

- Korrigering af fejlagtige leverandørskift.  

- Oprettelse og nedlæggelse af målepunkter. 

- Skift fra skabelon til flex- eller timeafregning. 

 

6.2 Procedure 

Saldoafregningen gennemføres efter følgende principper:  

1. Det periodiserede forbrug for de skabelonafregnede målepunkter opgøres pr. måle-

punkt pr. time og summeres pr. elleverandør. 

2. Der periodiseres mellem alle målinger, der er anvendt til afregning. Hvis den ordi-

nære årlige aflæsning fx, sker i december, og der i maj er foretaget en aflæsning på 

grund af leverandørskift, skal der periodiseres separat i de to perioder december-

maj og maj-december. 

3. Periodisering sker ved hjælp af fordelingskurven for pågældende netområde. 

4. Det periodiserede nettab pr. time opgøres som det refikserede residualforbrug mi-

nus summen af de periodiserede forbrug for alle øvrige skabelonafregnede måle-

punkter. 

5. Det periodiserede forbrug pr. elleverandør fratrækkes elleverandørens refikserede 

fordelte forbrug. 

6. Differencen afregnes med elspotprisen i det pågældende prisområde. 

7. På baggrund af de periodiserede forbrug pr. målepunkt afregnes ligeledes tari-

fengrosydelsen pr. elleverandør.  

 

Punkt 4 indebærer, at saldoafregningen er en omfordeling af det refikserede residualforbrug 

mellem elleverandørerne, herunder elleverandøren af nettab.  

 

Energinet laver kontroller af saldoafregningen inden fakturering, fx   

- At det er et nulsums-spil indenfor hvert netområde.  

- At nettabet er forholdsvist stabilt.   

- At der flyttes relativt få kWh mellem elleverandører. 

  
Finder Energinet forhold ved kontrollerne, der afviger mere end forventet, kontaktes netvirk-

somheden af Energinet. Den nævnte kontrol ændrer intet ved, at det er netvirksomheden, der 
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har ansvaret for de grundlæggende måledata i saldoafregningen som er beskrevet i Forskrift 

D1: Afregningsmåling, kapitel 5.1.1 og kapitel 8.2.1.      

 

Om nødvendigt genberegnes saldoafregningen. 

 

6.3 Regneeksempel 

Proceduren er belyst i følgende regneeksempel. Der ses på 3 timer indenfor samme døgn, hvor 

fordelingen af forbruget er baseret på andelskvotienterne pr. leverandør den pågældende 

måned. Herudover antages, at: 

 

a) Der er 3 elleverandører, L1-L3, hvor L3 også er elleverandør af nettab.    

b) Der er mellem fiksering og refiksering opdaget en målefejl, som ved refiksering medfører 

en korrektion af residualforbruget i timerne 1-3 det pågældende døgn. Der er sket et leve-

randørskift fra L2 til L1 ved periodisering, hvilket har flyttet en del af forbruget fra L2 til L1 i 

time 00-01. 

c) De forskellige forbrug er angivet i den rækkefølge, de beregnes.     
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Time 22-23 23-24 00-01

Andelskvotient

L1 15% 15% 15%

L2 60% 60% 60%

L3 25% 25% 25%

Fikseret residual forbrug

Sum 40 50 40

Sumandelstal

Sum 10000 10000 10000

Fordelingskurve

Sum 0,004 0,005 0,004

Fordelingskurven beregnes som fikseret residualforbrug 

delt med sumandelstallet for netområdet

Refikseret residualforbrug (RFRF)

L1 5,85 7,2 5,85

L2 23,4 28,8 23,4

L3 9,75 12 9,75

Sum 39 48 39

Periodiseret forbrug (PF)

L1 7,8 9,8 10,0

L2 20,1 25,1 17,9

L3 10,0 12,5 10,0

Sum 37,9 47,4 37,9

Nettab

L3 1,1 0,6 1,1 Nettab=SRFRF-SPF

Difference

L1 2,0 2,6 4,2

L2 -3,3 -3,7 -5,5

L3 1,3 1,1 1,4

Sum 0,0 0,0 0,0 Sum altid lig 0

Engros elspotpris 

DKK/MWh 290 330 300 Nordpool spotpris i den pågældende time

Saldoafregning

L1 565,5 858 1245

L2 -957 -1221 -1650

L3 391,5 363 405

Sum 0 0 0 Sum altid lig 0

Værdier er opgivet i MWh

Fordelingen mellem elleverandører er baseret på 

månedens andelskvotienter. Summen af 

residualforbruget er rettet, som følge af fejl på måler de 

pågældende timer.

Diff=PF+Nettab-RFRF

Positive værdier er udtryk for at leverandør har haft 

højere forbrug end forudsat i det refikserede 

residualforbrug. Nettab indregnet i differencen for L3.

L1, L2 og L3 er det aflæste forbrug pr. elleverandør 

periodiseret med fordelingskurven. 

Omfordeling fra L2 til L1 i time 00-01 pga. 

leverandørskift.
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6.4 Tidsfrist for saldoafregning 

Saldoafregningen kan gennemføres når der, for den periode der skal saldoafregnes, foreligger 

aflæsninger for samtlige skabelonafregnede målepunkter.  

 

Saldoafregningen skal for en given måned være udført inden for 15 måneder efter udløbet af 

den pågældende måned. Saldoafregning for eksempelvis januar 2017 skal derfor være udført 

senest 30. april 2018 – altså inden for 15 måneder efter afslutningen af januar 2017. 

 

6.5  Dokumentation 

Efter saldoafregningen sender Energinet fakturabilag til alle involverede elleverandører. 

I fakturabilaget angives på månedsbasis:    

- Energinets CVR-nr. 

- Netvirksomhedens navn + Netområde-ID.  

- Periode for saldoafregningen (måned og år). 

- Sum af andelstal pr. elleverandør og pr. netområde. 

- Det refikserede residualforbrug og tilsvarende fordelte forbrug.    

- Det periodiserede forbrug.  

- Differencen mellem det periodiserede forbrug og det refikserede fordelte forbrug. 

- Det vejede gennemsnit af afregningsprisen pr. døgn sammenvejet med ovennævnte 

difference. 

 

Hvis elleverandøren ønsker det, kan elleverandøren få adgang til hele det relevante datagrund-

lag i DataHub, fx de periodiserede forbrug pr. målepunkt. 

 

Hvis en elleverandør akut ophører med at levere el som følge af konkurs mv., kan Energinet 

foretage en ekstraordinær og endelig saldoafregning for denne ene elleverandør. Saldoafreg-

ningen foretages i givet fald, når der foreligger måleraflæsninger for samtlige af leverandørens 

målepunkter i hvert netområde.   

 

6.6 Afregning af tarifengrosydelse efter saldoafregning 

Det periodiserede forbrug for de skabelonafregnede målepunkter, som opgøres ved saldoaf-

regningen inkl. det beregnede nettab, benyttes til beregning af tarifengrosydelsen pr. elleve-

randør efter saldoafregningen, jf. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, 

kapitel 5. 
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7. Periodisering ved kundeafregning af skabelonkunder 

 

Hvis elleverandøren anvender periodisering af aflæst forbrug i kundeafregningen, fx på grund 

af ændrede tariffer, bør denne altid laves ved hjælp af fordelingskurven. Herved anvendes som 

hovedregel nøjagtig samme værdier i saldo- og kundeafregning med undtagelse af mislighol-

delse fra kundens side.  

     

Ved misligholdelse fra kundens side kan der opstå behov for at slutafregne kunden ud over 

normal afregningsperiode, og inden fordelingskurven foreligger for de seneste dage. I sådanne 

tilfælde bør der periodiseres med fordelingskurven for samme arbejdsdage ugen før. 

  

Der vil i givet fald undtagelsesvist være en mindre afvigelse mellem kundeafregningen og den 

efterfølgende saldoafregning, som omfatter den pågældende kunde og elleverandør. 
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8. Oversigter over forpligtelser og sanktioner 

 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende 

forskrift, jf. kapitel 2.1.  

Nedenstående er der indsat to skemaer, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktione-

res, samt hvilken aktør reglen gælder for. 

 

Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 

eller § 22, stk. 3 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for aktører 

med undtagelse af netvirksomheder 

Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af 

Elforsyningslovens § 31, stk. 2, kan Energinet i henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 3 med-

dele påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet træffe afgørelse om helt eller 

delvis udelukkelse fra at gøre brug af Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Energinets 

sanktioner, rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger 

således på en forpligtelse pålagt Energinet ved lov for at sikre markedets funktion, herunder 

brugen af Energinets ydelser.  

 

Vurderingen af om en virksomhed groft eller gentagende gange tilsidesætter sine forpligtelser 

skal i praksis håndteres ud fra en processuel tilgang: 

 

- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender 

den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den 

manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte ar-

bejdsdage med besked om at rette forholdet inden udløb af fristen.  

 

- Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev 

stilet til virksomhedens direktør indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage 

for korrektion af misligholdelsen/-erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en mang-

lende overholdelse af fristen vil medføre en grov tilsidesættelse af virksomhedens 

forpligtelser og medføre udelukkes af virksomheden fra benyttelse af Energinets ydel-

ser. 

 

Afgørelser efter Elforsyningslovens § 31, stk. 3 vil således blive baseret på den nævnte rykker-

procedurer og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister.    

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for net-

virksomheder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens § 31 stk. 2, 

der vedrører virksomhedens bevillingsmæssige aktiviteter, skal Energinet jf. Elforsyningslovens 

§ 31, stk. 3, 2. og 3. pkt. orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet.  

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 22, stk. 3 – gældende for net-

virksomheder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22 stk. 3 vedrø-

rende oplysninger om måling af elektricitet, kan dette medføre påbud som anført i Elforsy-



METODEANMELDT_Forskrift H2: Måling og skabelonafregning  23/26 
 

 

Dok. 16/16018-18 - Offentlig/Public 

ningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelle daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitil-

synet iht. Elforsyningslovens § 86, stk. 1. Hvis Energinet bliver opmærksom på / gjort opmærk-

som på tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22, stk. 3, vil dette blive hånd-

teret ud fra følgende formelle proces: 

- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender 

den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den 

manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Endvidere oplyses det, at tilsidesæt-

telsen indberettes til Energitilsynet til videre foranstaltninger. 

 

OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskrif-

terne 

Hvis Energinet bliver opmærksom på / gjort opmærksom på andre tilsidesættelser af forpligtel-

ser for aktørerne i relation til anvendelse af forskrifterne, vil disse blive indberettet til Energitil-

synet eller Energistyrelsen, alt efter hvem der har kompetencen på området.  

Overtrædelserne ligger i disse tilfælde ikke inden for Energinets hjemmel til sikring af marke-

dets funktion, herunder anvendelsen af Energinets ydelser. Energinet har således ikke hjemmel 

til at sanktionere overtrædelserne, hvorfor Energinet vil registrere disse og rapportere over-

trædelserne til Energistyrelsen/Energitilsynet. Det vil dermed være op til Energistyrel-

sen/Energitilsynet at vurdere, om og i givet fald hvad der skal foretages yderligere i sagerne.   

 

Netvirksomhed forkortes NV, balanceansvarlig BA og Elleverandør EL.
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OVERSIGT 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 eller § 22, stk. 3 

 

Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter reglen 

sig til 

Sanktionsbestemmelse 

5.2.1 Elleverandøren har jf. punkt 4 pligt til uden ugrundet ophold, at oplyse ændringer i forventet årsforbrug til net-

virksomheden.  

 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

5.2.2 Finder Energinet forhold, der afviger fra det forventede i punkt 1-4, gøres den pågældende netvirksomhed op-

mærksom herpå. Netvirksomheden skal herefter rette eventuelle fejl i de grundlæggende data indenfor 5 ar-

bejdsdage, jf. følgende tidsplan for den samlede proces.  

 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 
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OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskriften 

 

Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter reg-

len sig til 

3.1 Alle målepunkter med et årsforbrug, der er lavere end den obligatoriske grænse, skal flexafregnes, når der på 

målepunktet er opsat og installeret en fjernaflæst elmåler, der kan måle forbruget på timebasis.
6
 

 

I særlige tilfælde kan netvirksomheder gøre undtagelser fra den obligatoriske grænse, således at årsforbrug, der 

overstiger den obligatoriske grænse, som er gældende for netområdet, alligevel flexafregnes. Flexafregning kan fx 

benyttes for vejbelysning uden måler, hvor forbruget estimeres ud fra viden om effekt og aktuelle driftstimer.  

NV 

5.2.1 Det forventede årsforbrug er et estimat, der fastsættes af netvirksomheden efter følgende principper:  

 

1. Som udgangspunkt sættes det forventede årsforbrug lig med det senest målte 12-måneders forbrug på 

det pågældende målepunkt opgjort i kWh/år. Nettab sættes med tilsvarende udgangspunkt lig nettabet i 

de seneste 12 måneders saldoafregning.     

2. Hvis den faktiske aflæsningsperiode afviger fra 365/366 dage, korrigeres det forventede forbrug til hel-

årsbasis.  

3. Ved nye installationer fastsættes det forventede årsforbrug ved et skøn fra netvirksomhedens side, evt. 

baseret på notifikation fra elleverandøren.  

4. Hvis en elleverandør på vegne af en kunde anmoder netvirksomheden om at ændre det forventede års-

forbrug, kan netvirksomheden opdatere det forventede årsforbrug i DataHub. 

NV 

 

6 Overgang fra nuværende skabelon- til flexafregning kan igangsættes jf. Forskrift H1, kapitel 8 efter offentliggjorte indfasningsplaner fra netvirksomhederne. 
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7 Hvis elleverandøren anvender periodisering af aflæst forbrug i kundeafregningen, fx på grund af ændrede tariffer, 

bør denne altid laves ved hjælp af fordelingskurven. Herved anvendes som hovedregel nøjagtig samme værdier i 

saldo- og kundeafregning med undtagelse af misligholdelse fra kundens side.  

EL 

NV 
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Læsevejledning 

 

Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedr. håndtering af abonnementer, 

gebyrer, tariffer og elafgifter i DataHub med henblik på afregning mellem netvirksomhed, 

Energinet og elleverandør. 

 

Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som an-

vendes i de efterfølgende kapitler.  

 

Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften.  

 

Kapitel 3 indeholder engrosmodellens priselementer, herunder abonnementers, tariffers og 

gebyrers håndtering i DataHub.  

 

Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af hvilke aggregeringer af engrosydelser der genereres i 

DataHub samt tidspunkter herfor. 

   

Kapitel 5 indeholder beskrivelse af, hvordan korrektioner af abonnementer, gebyrer og tariffer 

håndteres efter refiksering i DataHub. 

 

Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af afgiftsmæssige forhold. 

 
Kapitel 7 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskriften er udgivet af Energinet.dk, herefter Energinet, og kan fås ved henvendelse til: 

 

Energinet.dk 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

Tlf. 70 10 22 44 

 

Forskriften kan hentes på www.energinet.dk under ’EL’, ’RAMMER OG REGLER – EL’,  

’MARKEDSFORSKRIFTER’.   

http://www.energinet.dk/
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1. Terminologi og definitioner 

 

 Abonnement 1.1

En pris, angivet som et abonnement, er en pris pr. måned for en eller flere løbende ydelser vedr. 

målepunktets tilslutning og tilhørende services. 

 

 Aktør 1.2

Fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil 

sige netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvar-

lig. 

   

 Arbejdsdage 1.3

Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1: Afregningsmåling – Bilag 3: Definition af arbejdsdage. 

 

 Bindende midlertidig prisnedsættelse 1.4

Netvirksomheders prisnedsættelser, som efter Elforsyningsloven skal videreføres direkte til 

kunden. 

 

 Child målepunkt 1.5

Et målepunkt som er tilknyttet et parent målepunkt. 

 

 DataHub 1.6

En it-platform der ejes og drives af Energinet. DataHub håndterer måledata, stamdata, nød-

vendige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 

 

 Elafgift 1.7

Elafgift er en fast statslig afgift, der afregnes i en pris pr. kWh.  

 

 Elektronisk dataudveksling (EDI) 1.8

Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 

 

 Elforsyningsnet 1.9

Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet som defineret i Elforsyningsloven. 

 

 Elleverandør 1.10

En virksomhed, der 

1) er optaget af Energinet som elleverandør i DataHub  

2) og 

- sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller 

- køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet. 
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 Fiksering  1.11

Fikseringen fastlægger, på baggrund af indsendte tidsserier til DataHub på fikseringstidspunk-

tet, et foreløbigt afregningsgrundlag for balance- og engrosafregning. Yderligere fastlægges 

residualforbruget og dermed fordelingskurven.  

 

 Flexafregning 1.12

Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh, hvor 

netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i 

balanceafregningen. 

 

 Flytning 1.13

Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning. 

 

 Forbrug 1.14

Anvendes synonymt med "almindeligt forbrug" (faktisk målte forbrug), og opgøres som det 

forbrug, der indgår i elmarkedet. Det omfatter ikke egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion 

samt egenproduktion på mindre VE-anlæg, der er fritaget for måling. 

 

 Fordelingskurve 1.15

Fordelingskurven opgøres på timebasis pr. netområde, som det fikserede residualforbrug divi-

deret med månedens sumandelstal for det pågældende netområde. Fordelingskurven anvendes 

til periodisering ved kundeafregning af skabelonafregnede forbrugere.  

 

 Fordelt forbrug 1.16

Fordelt forbrug opgøres som residualforbrug*andelstal/sumandelstal (et midlertidigt opgjort 

forbrug) pr. aktør for skabelonafregnede målepunkter. Anvendes ved refiksering af balance- og 

engrosafregning.  

 

 Gebyr 1.17

En pris, angivet som et gebyr, er en pris for en enkeltstående ydelse vedr. målepunktets 

tilslutning og tilhørende services, pr. en given dato. 

  

 Kalenderdage 1.18

Tidsfrister angivet i kalenderdage inkluderer alle ugedage, weekender samt helligdage. 

 

 Kunde 1.19

Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med 

retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning 

på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller en fysisk person. 

  

 Leverandørskift 1.20

Skift af elleverandør på et målepunkt. 

 



METODEANMELDT_Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold  8/33 
 

Dok. 16/16018-19 - Offentlig/Public 

 Markedsportal 1.21

En webbaseret adgang til DataHub for aktører. Fra portalen er det muligt at udføre og følge 

forretningsprocesser i det danske elmarked. 

 

 Målepunkt 1.22

Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, bereg-

nes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Et målepunkt er den mindste enhed i 

elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt 

er identificeret med et målepunkts ID. 

 

 Netområde 1.23

Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af Elforsyningsloven, er givet bevilling til at 

drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 

15/60-målere, som indgår i DataHubs opgørelser i elmarkedet. 

 

 Netvirksomhed 1.24

Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet. 

 

 Omfiksering 1.25

Omkørsel af fiksering eller refiksering for enkelte aktører/netområder, hvor det inden for tidsfri-

sten for udsendelse af fiksering eller refiksering er meddelt til markedet, at fikseret eller refikse-

ret resultat er forvansket. 

  

 Parent målepunkt 1.26

Et målepunkt med et eller flere child målepunkter tilknyttet. Der er ingen grænser for antal af 

child målepunkter, der kan tilknyttes til et parent målepunkt. Parent målepunkt bestemmer 

tilknytning til kunde og elleverandør. 

 

 Produktion 1.27

Anvendes synonymt med "elproduktion" eller "nettoproduktion" og defineres som bruttopro-

duktion ab generator minus egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion. 

 

 Refiksering 1.28

Genberegning og arkivering af aggregeret afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af 

aggregeringer over de gældende tidsserier, som er indsendt til DataHub ved tidspunktet for 

refiksering, som er nærmere beskrevet i Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 4. 

 

 Residualforbrug 1.29

Det totale forbrug for et netområde opgjort på timebasis minus forbruget hos de flex- og time-

afregnede kunder i netområdet. 

 

 Skabelonafregning 1.30

Dækker afregning af alt forbrug i et netområde som ikke flex- eller timeafregnes. Forbruget er 

fordelt efter en skabelon for netområdet, jf. Forskrift H2: Skabelonafregning mv., og omfatter fx 
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målepunkter der aflæses årligt af kunden, og målepunkter hvor timeværdier hjemtages uden at 

blive anvendt i balanceafregningen. 

 

 Skæringsdato 1.31

Dato og tidspunkt for den dag hvor et skift fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et 

priselement skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl. 00.00, den pågældende 

dato, jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. 

 

 Tarif 1.32

En pris, angivet som en tarif, er en pris vedr. målepunktet som fastsættes pr. kWh. 

 

 Tidsfrister 1.33

Tidsfrister definerer det seneste eller tidligste tidspunkt for modtagelse af eksempelvis beskeder 

i DataHub, jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. Tidsfrister er altid 

hele dage, med mindre andet er angivet. Tidsfristen regnes fra midnat på skæringsdatoen. 

 

Indtil/Senest 3 arbejdsdage før skæringsdato: 

   

 

 

 

 

 

Tidligst 3 arbejdsdage før skæringsdato: 

   

 

 

 

 

 

Senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato: 

 

 

 

 

 Timeafregning 1.34

Timeafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug over 100.000 kWh, hvor netvirk-

somheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceaf-

regningen. 

 

 15/60-måling 1.35

Fjernaflæst måling på kvarters eller timebasis der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark 

angives produktion/udveksling på kvarterbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes 

kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havvindmølleparker startende med 

Rødsand 2. 

 

Torsdag 

Skæringsdato 

Seneste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

 
 Fredag 

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Skæringsdato 

Seneste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

 
 Fredag 

Søndag Mandag 

1 dag 

Torsdag 

Skæringsdato 

Tidligste 

anmeldelsestidspunkt 

Fredag Lørdag

  Fredag 

Søndag Tirsdag Mandag 

3. dag 2. dag 1. dag 

Onsdag 

Anmeldelse 

mulig 

Anmeldelse er mulig  

÷ 

Anmeldelse er ikke mulig  
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 15/60-værdi 1.36

En måleværdi der er fremkommet ved 15/60 måling. 
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2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 

 

 Forskriftens formål og anvendelsesområde  2.1

Forskriften er jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i Systemansvarsbekendtgørelsen
1
 udarbejdet efter 

drøftelser med net- og transmissionsvirksomheder og elleverandører og har været i ekstern 

høring inden anmeldelse til Energitilsynet. 

 

Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til netvirksomheder og elleverandører vedr. afreg-

ning af netvirksomheder og Energinets abonnementer, tariffer, gebyrer og rabatter m.v. for 

forbrug og produktion. 

 

Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven
2
. 

 

 Hjemmel 2.2

Forskriften er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og § 31, stk. 2 i Elfor-

syningsloven og § 7, stk. 1, nr. 3-4 samt § 8, stk. 1, nr. 1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 

 

 Sanktioner 2.3

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af forskriften, jf. 

2.1 ovenfor.  

 

Såfremt en aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan Energinet i 

henhold til Elforsyningsloven § 31, stk. 3 meddele påbud. Ved manglende opfyldelse af et på-

bud kan Energinet træffe afgørelse om aktørens hele eller delvise udelukkelse fra at gøre brug 

af Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Konstaterer Energinet tilsidesættelse af forplig-

telser vedrørende netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, orienterer Energinet energi-, 

forsynings- og klimaministeren om forholdet.    

 

Såfremt aktørens forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet som anført i Elfor-

syningsloven § 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som 

anført i Elforsyningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder 

pålagt af Energitilsynet i henhold til Elforsyningsloven § 86, stk. 1.  

 

I kapitel 8 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversig-

ter over de for aktørerne relevante forpligtelser og sanktioner. 

 

Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens 

regler ved manglende opfyldelse af en aktørs forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af aktø-

rens forpligtelser tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette medføre øvrige 

sanktioner, som måtte følge af sådanne regler. 

 

 

 

 

 

1
 BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. 

2
 LBK. nr. 418 af 25. april 2016 om lov om elforsyning med senere ændringer 
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 Klage  2.4

Klage over forskriften kan jf. § 7, stk. 3 og § 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbrin-

ges for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.  

 

Klager over Energinets forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for 

Energitilsynet. 

 

Afgørelser truffet af Energinet, der medfører afregistrering af en aktør som bruger DataHub, 

kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elfor-

syningsloven § 31, stk. 5.  

 

 Ikrafttræden 2.5

Nærværende forskrift træder i kraft 1. februar 2018, under forudsætning af Energitilsynets 

forudgående godkendelse, og afløser Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold, 

marts 2016. 

 

Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinets kontaktperson for 

denne forskrift, som anført på Energinets hjemmeside www.energinet.dk.  

 

Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens § 73 a, Bekendtgørel-

se om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets metoder for 

fastsættelse af tariffer mv
3
 § 1 samt Systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2. 

 

  

 

3  BEK. nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets metoder for 

fastsættelse af tariffer mv. 

http://www.energinet.dk/
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3. Priselementer 

 

I det følgende gennemgås, hvilke priselementer DataHub håndterer for netvirksomheden og 

Energinet i forhold til afregning af elleverandøren.  

 

Ejeren af et givent priselement (netvirksomheden eller Energinet) har ansvar for at ændringer i 

priselementer sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at varslingsfrister 

overholdes.  

 

Elleverandørens priselementer håndteres ikke i DataHub.  

 

Der skelnes mellem følgende priselementer, som kan tilknyttes alle målepunktstyper: 

- Abonnementer  

- Gebyrer 

- Tariffer (herunder elafgifter). 

 

For oprettelse, ændring og stop af priselementer gælder, at dette kan ske tidligst 3 år og senest 

31 kalenderdage inden skæringsdatoen. Det er ikke muligt for netvirksomheden eller Energinet 

at oprette, ændre eller stoppe et priselement med kortere frist eller med tilbagevirkende kraft, 

med mindre der foreligger hjemmel for en tilsidesættelse af tidsfristen. Dette kan fx være til-

fældet ved ændring af PSO-tarif eller elafgifter, som efter lovgivningen kan fastsættes med en 

tidsfrist kortere end 31 kalenderdage.  Hvis en netvirksomhed forelægger dokumentation for 

Energinet om hjemmel til tilsidesættelse af tidsfristen, aftales procedure og tidspunkt for net-

virksomhedens indmeldelse til DataHub.  

 

Alle elleverandører modtager besked fra DataHub om enhver oprettelse, ændring eller stop af 

priselementer foretaget af netvirksomheden eller Energinet.  

 

Nuværende og fremtidige elleverandører modtager besked fra DataHub om enhver oprettelse, 

ændring eller stop af tilknytninger for priselementer til et målepunkt, efter den er foretaget af 

netvirksomheden eller Energinet.  

 

Netvirksomheden modtager besked fra DataHub om enhver oprettelse, ændring eller stop af 

elafgifter, efter den er foretaget af Energinet. Netvirksomheden modtager endvidere besked 

fra DataHub om enhver oprettelse, ændring eller stop af tilknytninger for elafgifter til et måle-

punkt, efter den er foretaget af elleverandøren eller Energinet. 

 

Netvirksomheden og elleverandøren kan til enhver tid indhente information om historiske, 

gældende og fremtidige priselementer pr. netområde i DataHub. Netvirksomheden og Energi-

net kan udelukkende indhente egne priselementer og elafgifter, mens elleverandøren kan 

indhente alle priselementer for alle netområder. 

 

Anmodningen kan foretages på to måder: 

1. Anmodning sendes som EDI-meddelelse til DataHub, der automatisk returnerer øn-

skede stamdata som EDI-meddelelse.  

2. Anmodning kan foretages via udtræk fra DataHubs markedsportal.  
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 Abonnementer  3.1

Netvirksomheden og Energinet skal oprette og vedligeholde priser for egne abonnementer i 

DataHub.  

 

Abonnementer skal oprettes i DataHub ved at angive abonnement ID, navn, beskrivelse samt 

pris og momskode. Momskoden angiver, om netvirksomheden opkræver priselementet med 

moms hos elleverandøren i afregningen af engrosydelser, idet prisen for et abonnement altid 

angives i kroner eksklusiv moms pr. måned, jf. Forskrift I: Stamdata.  

 

Der er ingen teknisk begrænsning for, hvor mange abonnementer netvirksomheden eller Ener-

ginet kan oprette i DataHub. 

 

En bindende midlertidig prisnedsættelse skal oprettes som et selvstændigt abonnement i Da-

taHub med en negativ pris (størrelsen på prisnedsættelsen). Således skal prisen for abonne-

mentet, som ønskes nedsat i den midlertidige periode, forblive uændret i DataHub i perioden, 

hvor den bindende midlertidige prisnedsættelse er gældende.  

 

Ved oprettelse af bindende midlertidige prisenedsættelser, skal netvirksomheden desuden 

angive, at abonnementet er til obligatorisk viderefakturering. Markeres abonnementet til obli-

gatorisk viderefakturering, skal elleverandøren viderefakturere abonnementet overfor slutfor-

brugeren med det af netvirksomheden angivne navn i DataHub. 

 

 Gebyrer 3.2

Netvirksomheden og Energinet skal oprette og vedligeholde priser for egne gebyrer i DataHub. 

 

Gebyrer skal oprettes i DataHub ved at angive gebyr ID, navn, beskrivelse samt pris og moms-

kode. Momskoden angiver, om netvirksomheden opkræver priselementet med moms hos 

elleverandøren i afregningen af engrosydelser, idet prisen for et gebyr altid angives i kroner 

eksklusiv moms, jf. Forskrift I: Stamdata.  

 

Der er ingen teknisk begrænsning for, hvor mange gebyrer netvirksomheden eller Energinet 

kan oprette i DataHub. 

 

Et gebyr må aldrig oprettes til obligatorisk viderefakturering. 

 

 Tariffer  3.3

3.3.1 Oprettelse af netvirksomhedens tariffer 

Netvirksomheden skal oprette og vedligeholde priser for egne tariffer i DataHub. 

 

Tariffer skal oprettes i DataHub ved at angive tarif ID, navn, periode (døgn eller specifikke 

time(r)), beskrivelse samt pris og momskode. Momskoden angiver, om netvirksomheden op-

kræver priselementet med moms hos elleverandøren i afregningen af engrosydelser, idet pri-

sen for en tarif altid angives i kroner eksklusiv moms pr. kWh. Netvirksomheden angiver ligele-

des den periode hvor tariffen er gældende, dvs. hele døgnet eller time. Angives perioden for 

tariffen som time, angives 24 timepriser for tariffen. Timepriserne for tariffen henover døgnet 

vil således være den samme fra dag til dag indtil de ændres eller stoppes, jf. kapitel 3.4.  
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Der er ingen begrænsning for, hvor mange tariffer netvirksomheden kan oprette, dog kan en 

tarif kun knyttes til et målepunkt én gang, jf. kapitel 3.5. 

 

Bindende midlertidige prisnedsættelser oprettes som en selvstændig tarif i DataHub med en 

negativ pris (størrelsen på prisnedsættelsen). Prisen for tariffen, som ønskes nedsat i den mid-

lertidige periode, forbliver uændret i DataHub i perioden, hvor den bindende midlertidige pris-

nedsættelse er gældende. 

 

Ved oprettelse af bindende midlertidige prisnedsættelser, skal netvirksomheden angive, at 

tariffen er til obligatorisk viderefakturering.
 
 

 

Markeres tariffen til obligatorisk viderefakturering, skal elleverandøren viderefakturere tariffen 

overfor slutforbrugeren med det af netvirksomheden angivne navn i DataHub.  

 

Med undtagelse af ovenstående, samt tariffer der indgår i forsøg med fleksibel tarifering, må 

tariffer ikke markeres til obligatorisk viderefakturering.  

 

3.3.2 Oprettelse af elafgifter og Energinets tariffer 

Energinet opretter og vedligeholder tariffer for produktion og forbrug i DataHub, fx Net-, Sy-

stem-, og PSO-tarif.  

 

Energinet opretter og vedligeholder elafgifter i DataHub i samarbejde med SKAT. Det angives 

ved oprettelsen, om tariffen er en afgiftstarif, jf. Forskrift I: Stamdata.  

 

En elafgift kan både være den almindelige elafgift
4
 og særlige elafgifter

5
 med reduceret sats 

eller med en pris på DKK 0. Elafgiften vil fx være DKK 0, hvor kunden i henhold til Elafgiftsloven 

selv opgør og svarer elafgift til SKAT i stedet for netvirksomheden eller Energinet. 

 

Prisen for hver elafgift og Energinets tariffer er den samme over hele landet. 

 

Energinet skal ved oprettelse af offentlige forpligtelser (PSO-tarif) og elafgifter angive, at tarif-

fen er til obligatorisk viderefakturering.  

 

Markeres tariffen til obligatorisk viderefakturering, skal elleverandøren viderefakturere tariffen 

overfor slutforbrugeren med det af Energinet angivne navn i DataHub.  

 

 Ændring af priselementer i DataHub  3.4

For alle priselementer gælder, at der ved oprettelsen ikke kan sættes en slutdato. Således er 

alle priselementer og priser gældende, indtil de ændres eller stoppes. En prisændring for et 

priselement medfører ingen ændringer i tilknytningerne af priselementet pr. målepunkt jf. 

kapitel 3.5.  

 

Alle priselementer vil således være gældende indtil næstkommende ændring eller stop. Dette 

gælder også i tilfælde, hvor netvirksomheden eller Energinet indsender en ændring for et pris-

 

4 § 6, stk. 1, 2. pkt. i LBK nr 310 af 1. april 2011 som ændret ved LOV nr 903 af 4. juli 2013 og LOV nr 1174 af 5. november 2014. 
5
 § 9, stk. 1 og stk. 2 i LBK nr 310 af 1. april 2011 som indsat ved LOV nr 578 af 4. maj 2015 
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element med en skæringsdato, som ligger tidligere end en allerede registeret (fremtidig) æn-

dring.   

 

En ændring i DataHub kan til enhver tid overskrives, såfremt gældende tidsfrister er overholdt.  

 

Netvirksomheden og Energinet kan ændre egne priselementer i DataHub. Der angives ved 

ændringen en skæringsdato for, hvornår ændringen eller stoppet træder i kraft.  

 

Netvirksomheden eller Energinet kan indsende et stop for et priselement til DataHub, såfremt 

priselementet ikke skal benyttes længere. Er stoppet sket ved en fejl, er det muligt for den 

ansvarlige aktør for priselementet at fortryde et indmeldt stop senest 31 kalenderdage før 

skæringsdatoen for stoppet. Dette gøres ved at indsende en anden opdatering for priselemen-

tet til DataHub på samme skæringsdato som det fejlagtige stop.  

 

Netvirksomhedens eller Energinets stop af et priselement, medfører et stop af alle tilknytnin-

ger for priselementet i DataHub efter udløb af fortrydelsesfristen. Skæringsdatoen for stop af 

tilknytningerne er lig skæringsdatoen for det stoppede priselement. Korrigeres en fejl af et 

stoppet priselement efter kapitel 3.4.1, dvs. efter fortrydelsesfristen for stop af priselementer, 

skal alle tilknytninger for priselementet indmeldes på ny af den ansvarlige aktør for prisele-

mentet. 

 

Det er ikke muligt at slette et priselement i DataHub af hensyn til opretholdelse af historikken 

for priselementet. Et priselement kan genaktiveres af den ansvarlige aktør for priselementet.  

 

Netvirksomheden og Energinet skal varsle ændringer for egne priselementer overfor elleve-

randøren, således at elleverandøren har mulighed for at overholde varslingskravene i gælden-

de lovgivning.
6
  

 

3.4.1 Korrektion af fejlagtige priselementer 

Hvis en aktør konstaterer fejl i priselementer i DataHub, skal aktøren kontakte Energinet, som 

informerer den aktør, der har meldt priselementet ind, om fejlen.  

 

Hvis den ansvarlige aktør for priselementet bliver bekendt med fejlen før udløb af tidsfristen 

for indsendelse af oprettelse, ændring eller stop af priselement til DataHub, skal aktøren ind-

sende en ændring som beskrevet i kapitel 3.4.  

 

Hvis den ansvarlige aktør for priselementet bliver bekendt med en fejl efter udløb af tidsfristen 

for indsendelse af oprettelse, ændring eller stop af priselement til DataHub, skal aktøren rette 

henvendelse til Energinet med dokumentation af fejlen og en begrundelse for at tidsfristen 

ønskes tilsidesat. Kun åbenlyse fejl i priser vil blive rettet i DataHub og kun såfremt det kan ske i 

overensstemmelse med gældende regler
7
. Den ansvarlige aktør for priselementet er ansvarlig 

for at korrektionen i sker i overensstemmelse med gældende regler. Procedure og tidspunkt 

for indsendelse af korrektionen af priselementet aftales mellem Energinet og den ansvarlige 

aktør for priselementet.  

 

 

6
 Bl.a. BEK nr. 1353 af 12. december 2014 om forbrugeraftaler om levering af elektricitet § 4 

7
 Fx LBK. nr. 1063 af 28. august 2013 om forældelse af fordringer (forældelsesloven)  
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 Tilknytning af priselementer pr. målepunkt 3.5

Netvirksomheden tilknytter egne abonnementer og tariffer efter oprettelsen af et målepunkt. 

Netvirksomheden har herefter ansvaret for løbende at vedligeholde tilknytningerne for egne 

målepunkter. Tilknytning af gebyrer på et målepunkt kan oprettes løbende efter målepunktets 

oprettelse. 

 

Tilknytning af gebyrer, abonnementer og tariffer kan ske på alle målepunktstyper. Dog vil til-

knytningerne kun indgå i opgørelser, hvis der er tale om forbrugs- og produktionsmålepunkter 

(afregningsmålepunkter), eller på sammenhørige child målepunkter. 

 

Energinets priselementer, herunder system-, net- og PSO-tarif tilknyttes sammen med elafgift 

automatisk af Energinet til de relevante målepunkter ved oprettelsen af målepunktet i Data-

Hub. Energinets priselementer kan være tilknyttet et child målepunkt, f.eks. ved nettoafreg-

ning. 

 

Fra det tidspunkt, hvor elleverandøren er registreret på afregningsmålepunktet er det elleve-

randørens ansvar at sikre, at tilknytningen af Energinets priselementer (herunder elafgifter) er 

korrekt indmeldt pr. målepunkt (herunder også child målepunkter) i DataHub. Det er dermed 

elleverandørens ansvar at indsende ændringer i tilknytninger pr. målepunkt, herunder fx særli-

ge afgiftsforhold efter Elafgiftsloven eller ved PSO-fritagelse for elkedler. 

 

Indsendelse af tilknytninger og evt. fremtidige stop af tilknytninger for abonnementer og tarif-

fer pr. målepunkt skal ske tidligst 3 år inden skæringsdatoen og senest dagen efter skæringsda-

toen. Indsendelse af tilknytninger og evt. fremtidige stop af tilknytninger for gebyrer pr. måle-

punkt skal ske tidligst 3 år inden skæringsdatoen og senest 35 kalenderdage efter skæringsda-

toen. 

 

Ved tilknytning af gebyrer og abonnementer til et målepunkt angives et antal pr. gebyr eller 

abonnement samt skæringsdato for tilknytningen. Skæringsdatoen for et abonnement angiver 

datoen, hvor abonnementet er gældende fra. Et gebyr vil kun blive opkrævet på den angivne 

skæringsdato. 

 

Ved tilknytning af tariffer angives kun skæringsdato for tilknytningen. Tariffer kan kun tilknyttes 

én gang pr. målepunkt. 

 

Skæringsdatoen for tilknytning af priselementer til målepunktet anvendes automatisk af Data-

Hub ved dannelse af afregningsgrundlaget mellem netvirksomhed og elleverandør jf. kapitel 

4.1.  

 

Elleverandøren skal anmode netvirksomheden om eventuelle ydelser på målepunktet, som 

medfører ændringer i abonnementer, gebyrer eller tariffer via DataHub. Endvidere skal elleve-

randøren kontakte netvirksomheden direkte for dialog om processen, bl.a. med henblik på at 

kunne oplyse kunden, hvornår netvirksomheden gennemfører ændringen på målepunktet. 

 

Hvis kunden kontakter netvirksomheden direkte, skal netvirksomheden henvise kunden til sin 

elleverandør, så elleverandøren kan foretage relevante ændringer i aftalen med kunden. Net-

virksomheden indsender herefter ændringen af tilknytningen af egne priselementer på måle-
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punktet i DataHub, eller henvender sig til Energinet vedrørende tilknytninger af elafgifter, jf. 

kapitel 3.5.1. 

 

3.5.1 Korrektion af tilknytninger 

Ad 1) Netvirksomhedens priselementer 

Hvis en aktør konstaterer fejl i tilknytninger af en netvirksomheds priselementer i DataHub, 

skal aktøren, der har opdaget fejlen, kontakte netvirksomheden via webforms, således at net-

virksomheden kan blive bekendt med fejlen.  

 

Netvirksomheden kan ved fejl i tilknytninger af priselementer til et målepunkt indsende en 

korrektion af tilknytningen til DataHub senest 90 kalenderdage efter skæringsdatoen. Ved 

identificerede fejl udover ovenstående tidsrum rettes henvendelse til Energinet, som herefter 

aftaler et ”servicevindue” hvor netvirksomheden kan indsende en korrektion til DataHub.   

 

Ad 2) Elafgifter 

Hvis en aktør konstaterer fejl i tilknytningen af elafgifter i DataHub, skal aktøren rette henven-

delse til den aktør, som er ansvarlig for at korrigere tilknytningen af det konkrete priselement. 

  

Elleverandøren er ved fejl i tilknytninger af elafgifter ansvarlig for at indmelde korrektioner 

tilbage i tid indenfor den i Elafgiftsloven
8
 og hertil udstedte bekendtgørelser

9
 tilladte tidsfrist, 

dog aldrig tidligere end skæringsdatoen for start af elleverandørens levering. Netvirksomheden 

er ansvarlig for at korrigere tilknytningen af elafgifter udenfor de i Elafgiftsloven
10

 og hertil 

udstedte bekendtgørelser
11

 tilladte tidsfrister eller såfremt et målepunkt er blokeret, jf. kapitel 

3.6. 

 

Netvirksomheden skal rette skriftlig henvendelse til Energinet, når netvirksomheden ønsker at 

oprette eller stoppe tilknytninger for elafgifter i DataHub. Energinet vil herefter rette elafgift-

stilknytningen på målepunktet i DataHub efter netvirksomhedens anvisning.  

 

Anmoder en netvirksomhed på baggrund af Elafgiftslovens bestemmelser
12

 Energinet om at 

korrigere tilknytningen af en elafgift, indenfor tidsfristen for elleverandørens korrektionsad-

gang, skal netvirksomhedens anmodning opfylde kravene hertil efter loven, herunder med 

anmodning om, at elleverandøren blokeres mod at foretage ændringer af tilknytninger for 

elafgifter på målepunktet, jf. kapitel 3.6.  

 

Anmoder en netvirksomhed på baggrund af Elafgiftslovens bestemmelser
13

 Energinet om at 

korrigere tilknytningen af en elafgift, udenfor tidsfristen for elleverandørens korrektionsad-

gang, skal netvirksomheden vurdere, om blokering som beskrevet i kapitel 3.6 skal ske i hen-

hold Elafgiftslovens bestemmelser. 

 

 

8 LBK nr. 308 af 24. marts 2017 
9 BEK nr. 1083 af 7. september 2015 
10

 LBK nr. 308 af 24. marts 2017. 
11

 BEK nr. 1083 af 7. september 2015 
12 § 9, stk. 6 i LBK nr. 308 af 24. marts 2017. 
13

 § 9, stk. 6 i LBK nr. 308 af 24. marts 2017. 



METODEANMELDT_Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold  19/33 
 

Dok. 16/16018-19 - Offentlig/Public 

Ved korrektion af fejl i tilknytningerne for elafgifter er netvirksomheden ikke bundet af gæl-

dende tidsfrister for korrektion af tilknytninger, såfremt det kan ske inden for lovgivningens 

rammer.  

 

Ad 3) Energinets priselementer (undtagen elafgifter) 

Hvis en aktør konstaterer fejl i tilknytningen af Energinets priselementer(undtagen elafgifter) i 

DataHub, skal aktøren rette henvendelse til den aktør, som er ansvarlig for at korrigere tilknyt-

ningen af det konkrete priselement. 

 

Elleverandøren er ved fejl i tilknytninger af Energinets priselementer (undtagen elafgifter) 

ansvarlig for at indsende en korrektion til DataHub indenfor samme tidfrist, som gælder for 

elafgifter, herunder aldrig tidligere end skæringsdatoen for start af elleverandørens levering. 

Energinet er ansvarlig for at korrigere tilknytningen af Energinets priselementer(undtagen 

elafgifter) udenfor den for elafgifter tilladte tidsfrist eller såfremt et målepunkt er blokeret, jf. 

kapitel 3.6.  

 

Ved korrektion af fejl i tilknytningerne for Energinets priselementer er Energinet ikke bundet af 

tidsfrister, såfremt det kan ske inden for lovgivningens rammer.  

 

 Blokering af et målepunkt 3.6

Netvirksomheden er ansvarlig for skriftlig at meddele Energinet såfremt elleverandøren ifølge 

Elafgiftsloven skal blokeres mod at foretage enhver oprettelse eller stop af tilknytninger for 

elafgifter på et målepunkt i DataHub. Når målepunktet er blokeret efter netvirksomhedens 

anvisning, er netvirksomheden herefter ansvarlig for vedligeholdelse af tilknytninger for elafgif-

ter. Energinet er herefter ansvarlig for vedligeholdelse af tilknytninger for Energinets prisele-

menter. 

 

Netvirksomheden er ansvarlig for ophævelse af blokeringen foretaget efter Elafgiftslovens 

regler. Såfremt netvirksomheden ønsker at ophæve af blokeringen på et målepunkt skal net-

virksomheden skriftligt anmode Energinet herom. Herefter overgår ansvaret for vedligeholdel-

se af tilknytninger igen til de oprindeligt ansvarlige, jf. kapitel 3.5.1. 
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4. Aggregering af engrosydelser 

 

 Generelt 4.1

Aggregering af engrosydelser sker som minimum ved fiksering, refiksering, saldoafregning og 3 

år efter driftsmåneden. DataHub aggregerer på de angivne tidspunkter summer af engrosydel-

ser for de relevante målepunktstyper for hver enkelt elleverandør, netvirksomhed og Energi-

net. Først efter 1. refiksering på 5. arbejdsdag efter driftsmåneden og herefter, kan summer af 

engrosydelser benyttes til afregningsformål.  

 

4.1.1 Ved fiksering 

Efter fikseringen fremsender DataHub 5. arbejdsdag efter driftsdøgnet følgende foreløbige 

summer pr. elleverandør pr. netområde: 

 

- Antal abonnementer pr. dag inklusiv beregnet enhedspris (prisen pr. dag vil være af-

hængig af antallet af dage i den pågældende måned) og sum 

- Antal gebyrer pr. dag inklusiv enhedspris og sum 

- Den aggregerede energimængde pr. målepunktstype pr. tarif pr. time eller pr. dag in-

klusiv enhedspris og sum:  

a. For timeafregnede målepunkter beregnes det aggregerede forbrug og pro-

duktion pr. tarif pr. time eller pr. dag inklusiv enhedspris og sum.  

b. For flexafregnede målepunkter beregnes det aggregerede forbrug pr. tarif 

pr. time eller pr. dag inklusiv enhedspris og sum.  

c. For skabelonafregnede målepunkter beregnes det aggregerede forbrug pr. 

tarif pr. time eller pr. dag inklusiv enhedspris og sum.  

 

I summerne, som beregnes ved fikseringen, er indeholdt alle tilknyttede priselementer uanset, 

hvilken målepunktstype de er tilknyttet. Tilknytninger af et priselement omfattes alene af ag-

gregeringen på målepunkter for dage, hvor der er en elleverandør registreret, herunder når 

målepunktet er nyoprettet. For tariffer omfattes kun dage hvor målepunktet er tilsluttet eller 

afbrudt. Nedlagte målepunkter medtages ikke i aggregeringen. For child målepunkter følger 

det af parentmålepunktet, hvorvidt der er en elleverandør på en given dato. 

 

Ved fiksering beregnes sum pr. tarif for skabelonafregnede målepunkter ved at beregne fordelt 

forbrug ud fra den fikserede residual og andelstal pr. tarif.  

 

4.1.2 Ved refiksering 

Forud for balance- og engrosafregning refikseres datagrundlaget. Refiksering laves månedsvis 

for de foregående 3 hele måneder kl. 21.00 hhv. 3., 4. og 5. arbejdsdag jf. Forskrift D1: Afreg-

ningsmåling. Ved refiksering dannes det egentlige afregningsgrundlag for engrosafregning 

mellem Energinet, netvirksomheden og elleverandøren. Netvirksomheden eller Energinet må 

alene afregne elleverandøren på baggrund af aggregeringer, som dannes ved den månedlige 

refiksering eller efterfølgende korrektionsafregning. Ved manglende refiksering henvises til 

proceduren jf. kapitel 4.3. 

 

Såfremt en angiven skæringsdato for tilknytning af et gebyr ligger i en periode, som er refikse-

ret, eller såfremt der foretages en korrektion af tilknytninger af priselementer med tilbagevir-
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kende kraft til en periode, som er refikseret, vil korrektionerne først blive korrigeret i afreg-

ningsgrundlaget ved en kommende refiksering eller korrektionsafregning. 

 

Korrektioner af abonnementer og gebyrer, samt korrektioner af tariffer for flex- og timeafreg-

nede målepunkter, vil blive korrigeret pr. elleverandør ved en kommende refiksering.  

 

Herudover gælder, at andelstal som fremsendes til en elleverandør jf. Forskrift H2: Skabelonaf-

regning mv. ikke genberegnes som følge af korrektioner. Derfor vil korrektioner af tariffer for 

skabelonafregnede målepunkter først blive afregnet ved saldoafregning.  

 

DataHub genberegner ved refikseringen dagssummer jf. kapitel 4.1.1. Derudover beregnes en 

totalsum pr. priselement for måneden til kontrolformål, dvs.:  

- Sum (DKK) pr. abonnement (måned) 

- Sum (DKK) pr. gebyr (måned) 

- Sum (DKK) pr. tarif (måned) 

- Totalsum (DKK) (måned). 

 

 Fremsendelse til netvirksomhed og elleverandør 4.2

DataHub fremsender de i kapitel 4.1 nævnte summer til netvirksomhederne og elleverandø-

rerne for egne målepunkter.  

 

Det er netvirksomhedens og Energinets ansvar, jf. Forskrift I: Stamdata, at priselementerne er 

oprettet korrekt i DataHub. Det er netvirksomhedens og elleverandørens ansvar, jf. Forskrift I: 

Stamdata, at tilknytningerne pr. målepunkt er oprettet korrekt, og således at summerne for 

engrosydelser kan opgøres korrekt i DataHub.   

 

Er elleverandør eller netvirksomhed uenige i de afregningsdata, som DataHub fremsender, 

rettes henvendelse til Energinet med henblik på afklaring. Konstateres der fejl i DataHub, korri-

geres der efterfølgende herfor som beskrevet i kapitel 3.4.1 og 3.5.1.   

 

Aktører kan anmode DataHub om at få tilsendt tidligere aggregeringer på en af følgende må-

der: 

1. Ved at sende en EDI-meddelelse til DataHub, som automatisk fremsender de data, for 

den periode, der er specificeret i EDI-meddelelsen. 

2. Ved at anvende markedsportalen og herfra aktivere fremsendelsen. 

 

Energinet kan træffe beslutning om udskydelse eller omfiksering af den ordinære fikse-

ring/refiksering, jf. Forskrift D1: Afregningsmåling, bilag 6: Udskydelse eller omfiksering af den 

ordinære fiksering/refiksering. En udskydelse eller omfiksering af den ordinære fikse-

ring/refiksering vil betyde, at beregningerne af summerne vil blive tilsvarende udskudt.  

 
 Procedure ved manglende refiksering 4.3

Hvis refiksering forsinkes ud over natten efter 5. arbejdsdag eller andre forhold gør, at der i 

DataHub ikke har kunnet dannes og/eller formidles et engrosafregningsgrundlag, har netvirk-

somheder og Energinet behov for en alternativ løsning, for ikke at forsinke engrosafregningen. 
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Ved manglende engrosafregningsgrundlag meddeler Energinet, hvornår netvirksomhederne 

kan vælge selv at estimere et afregningsgrundlag. Et alternativt, estimeret afregningsgrundlag 

fra netvirksomhederne kan eksempelvis baseres på de udsendte fikserede dagsværdier for 

måneden, suppleret med data fra foregående måned for evt. manglende dage. Netvirksomhe-

derne og Energinet skal dokumentere afregningsgrundlaget overfor elleverandørerne med 

samme detaljering, som det normale engrosafregningsgrundlag fra DataHub. 

 

Når der er fremsendt et korrekt afregningsgrundlag fra DataHub, korrigerer netvirksomheden 

den næstkommende engrosafregning for forskelle i forhold til det estimerede datagrundlag.  
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5. Korrektion af engrosydelser efter refiksering 

 

Korrektion af forbrug, produktion og udveksling pr. målepunkt sker i henhold til Forskrift D1: 

Afregningsmåling.  

 

Korrektion af priselementer og tilknytninger pr. målepunkt sker i henhold til kapitel 3.4.1 og 

kapitel 3.5.1. Hvorvidt aktørerne og Energinet rent faktisk afregner korrektionerne, er et bilate-

ralt anliggende. 

 

Korrektioner af engrosydelser efter refiksering sker ved genberegning af engrosydelserne som 

beskrevet i kapitel 4.1.1. For skabelonafregnede målepunkter gælder, at de aggregerede for-

brug beregnes ud fra de i saldoafregningen periodiserede forbrug (periodiseret efter forde-

lingskurven) inkl. det beregnede nettab. 

 

Det beregnede afregningsgrundlag af engrosydelser udsendes efter samme procedure som ved 

fiksering og refiksering.  

 

Ved genberegning af engrosydelserne tages der højde for korrektioner modtaget efter refikse-

ring, herunder: 

- Leverandørskift eller flytning. 

- Annullering af fejlagtigt leverandørskift eller flytning. 

- Oprettelse og nedlæggelse af målepunkter. 

- Skift fra skabelon- til flex- eller timeafregning og omvendt.  

- Korrektioner af fejlagtige tilknytninger af tariffer, gebyrer og abonnementer samt pri-

ser. 

 

 Korrektion for flex- og timeafregnede målepunkter 5.1

Ændringer i energier for flex- og timeafregnede målepunkter opsamles i en særlig nettabskor-

rektion, jf. Forskrift D1: Afregningsmåling. Denne nettabskorrektion danner grundlag for kor-

rektioner af tarifengrosydelserne overfor nettabsleverandørerne, modsvarende korrektionen 

over for målepunktets leverandør – dog ikke nødvendigvis til de samme priser. 

 

 Procedure 5.2

Korrektionen af engrosydelser gennemføres efter følgende principper: 

1. Korrektionen gennemføres altid umiddelbart efter saldoafregning, og herudover som 

minimum 3 år efter driftsmåneden.  

2. DataHub beregner det aggregerede forbrug pr. tarif pr. dag inklusiv enhedspris og 

sum for flex-, time- og skabelonafregnede målepunkter. Det korrigerede nettab, som 

beskrevet i Forskrift D1: Afregningsmåling, inkluderes ligeledes i korrektionen af en-

grosydelser. 

3. DataHub videresender automatisk de korrigerede data til alle aktører. 

 

Efter saldoafregningen vil beregning af tarifengrosydelsen pr. elleverandør for skabelonafreg-

nede målepunkter, til forskel fra tidligere aggregeringer, være baseret på det periodiserede 

forbrug inkl. beregnet nettab. 
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6. Afgiftsmæssige forhold  

 

 Særligt vedrørende elvarme 6.1

En kunde som ifølge Elafgiftsloven er berettiget til svare reduceret elafgift af forbrug over 4000 

kWh pr. år, kræver en særlig opsætning af målepunkter og tilknytning af elafgifter i DataHub.  

 

Et forbrugsmålepunkt registreret med elvarme og en elvarmeafgiftsdato skal have tilknyttet et 

elvarmemålepunkt af netvirksomheden, for hvilket netvirksomheden skal registrere det for-

brug, der skal svares fuld elafgift af.  

 

Når kunden er berettiget til reduceret elafgift for et forbrugsmålepunkt, indmelder elleverand-

øren en ændring af elvarme for målepunktet til DataHub. Samtidig skal elleverandøren angive 

en elvarmeafgiftsdato, som angiver starttidspunktet for den periode på et år (12 måneder 

løbende), hvor der skal fordeles et forbrug, der skal svares fuld elafgift af. Elleverandøren skal 

tidligst indmelde ændring af elvarme på den indmeldte elvarmeafgiftsdato. Elvarmeafgiftsda-

toen kan registreres med virkning til og med 21 kalenderdage tilbage i tid, jf. BEK nr. 1083 af 7. 

september 2015. Elvarmeafgiftsdatoen skal endvidere ligge indenfor elleverandørens leveran-

ceperiode til målepunktet. 

 

Når elleverandøren registrerer elvarme samt elvarmeafgiftsdato for forbrugsmålepunktet i 

DataHub, får netvirksomheden besked herom fra DataHub. Netvirksomheden skal senest 31 

kalenderdage fra skæringsdatoen for elvarmeregistrering tilknytte et elvarmemålepunkt til 

forbrugsmålepunktet, således at målepunkterne indgår i en målepunktsstruktur. Ved tilknyt-

ningen skal netvirksomheden angive en skæringsdato lig med den af elleverandøren indmeldte 

elvarmeafgiftsdato, ellers afvises anmodningen af DataHub. Såfremt elvarmemålepunktet ikke 

er tilsluttet ved tilknytning, ændrer DataHub tilslutningsstatus hertil. 

 

Når netvirksomheden tilknytter elvarmemålepunktet sikrer DataHub en standardopsætning for 

tilknytninger af elafgift på forbrugsmålepunkt og elvarmemålepunkt med elvarmeafgiftsdatoen 

som skæringsdato. Dette medfører, at DataHub stopper den almindelige elafgift og tilknytter 

samtidigt en reduceret elafgift på forbrugsmålepunktet, såfremt disse tilknytninger ikke allere-

de er henholdsvis stoppet og tilknyttet. DataHub tilknytter ligeledes den almindelige elafgift 

samt en negativ reduceret elafgift på elvarmemålepunktet, samlet svarende til differencen 

mellem reduceret og almindelig elafgift, såfremt disse tilknytninger ikke allerede er henholds-

vis stoppet og tilknyttet. DataHub sender besked til elleverandør og netvirksomhed om alle 

gennemførte ændringer i elafgiftstilknytninger. Elleverandøren har ansvaret for at kontrollere 

og om nødvendigt ændre tilknytningerne af elafgifter, såfremt standardopsætningen ikke er 

korrekt i forhold til de konkrete forhold for målepunktet efter oprettelsen af elvarme. 

 

Netvirksomheden kan vælge at bruge DataHub som redskab til at beregne forbruget på elvar-

memålepunktet, men netvirksomheden har i alle tilfælde ansvaret for, at forbruget er retmæs-

sigt registreret, herunder for at den i DataHub anvendte metode er korrekt i forhold til de 

konkrete forhold for målepunktet. For at anvende beregningsfunktionen i DataHub, skal net-

virksomheden registrere målepunktsarten for elvarmemålepunktet som beregnet. For elvar-

memålepunkter med anden målepunktsart end beregnet beregner og indsender netvirksom-

heden selv forbrug til elvarmemålepunktet. For dage hvor elvarmemålepunkter har måle-
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punktsarten beregnet, beregner og registrerer DataHub periodisk et forbrug. DataHub sender 

de registrerede dagsværdier til netvirksomheden og elleverandøren.  

 

Når en elleverandør konstaterer, at der er ikke længere skal være elvarme registreret for for-

brugsmålepunktet, indmelder elleverandøren et ophør af elvarme til DataHub. Samtidig skal 

elleverandøren angive en elvarmeafgiftsdato, som angiver sluttidspunktet for, hvor der skal 

fordeles et forbrug, der skal svares fuld elafgift af. Elleverandøren skal tidligst indmelde ophør 

af elvarme på den indmeldte elvarmeafgiftsdato og elvarmeafgiftsdatoen. Elvarmeafgiftsdato-

en kan være med virkning til og med 21 kalenderdage tilbage i tid, jf. BEK nr. 1083 af 7. sep-

tember 2015. Elafgiftsdatoen skal endvidere ligge indenfor elleverandørens leveranceperiode 

til målepunktet. DataHub sender besked til netvirksomheden om ændring af elvarme samt 

elafgiftsdato. 

 

Ved ophør af elvarme sikrer DataHub en standardopsætning for tilknytninger af elafgift på 

forbrugsmålepunkt og elvarmemålepunkt med elvarmeafgiftsdatoen som skæringsdato. Data-

Hub tilknytter almindelig elafgift og stopper tilknytning af reduceret elafgift for forbrugsmåle-

punktet, såfremt disse tilknytninger ikke allerede er henholdsvis tilknyttet og stoppet. Tilsva-

rende stopper DataHub tilknytninger af den almindelige elafgift og den negative reducerede 

elafgift på elvarmemålepunktet. DataHub anvender den af elleverandøren indmeldte ophørs-

dato ved ændringerne af afgiftstilknytninger. DataHub sender besked til elleverandør og net-

virksomhed om de foretagne ændringer i elafgiftstilknytninger. Elleverandøren har ansvaret for 

at kontrollere og om nødvendigt ændre tilknytningerne af elafgifter, såfremt standardopsæt-

ningen ikke er korrekt i forhold til de konkrete forhold for målepunktet efter ophøret af elvar-

me.  

 

Netvirksomheden skal senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af besked fra DataHub om ophør 

af elvarme på forbrugsmålepunktet fjerne tilknytningen af elvarmemålepunktet med for-

brugsmålepunktet. Netvirksomheden skal angive en skæringsdato for fjernelse af tilknytningen 

senere end eller lig med den indmeldte ophørsdato for elvarme.   

 

 Verificering af elafgifter 6.2

Energinet skal efter Elafgiftsloven verificere særlige afgiftsforhold mod uafhængige registre. 

Konstaterede uoverensstemmelser meddeles af Energinet til netvirksomheden og elleverand-

øren til kontrol og eventuel korrektion. Netvirksomheden får herved besked om elleverand-

ørens identitet for de målepunkter, hvor Energinet har konstateret uoverensstemmelser.  

 

Hvis netvirksomheden (den afgiftspligtige virksomhed) efter egenkontrol, af den fra Energinet 

modtagne liste og ved brug af uafhængige kilder, kan konstatere at uoverensstemmelsen skyl-

des en fejl, skal fejlen korrigeres af den ansvarlige aktør for tilknytning af elafgifter, jf. kapitel 

3.5.1 og 3.6. 
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7. Oversigter over forpligtelser og sanktioner 

 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende 

forskrift, jf. kapitel 2.1.  

Nedenstående er der indsat to skemaer, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktione-

res, samt hvilken aktør reglen gælder for. 

 

Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 

eller § 22, stk. 3 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for aktører 

med undtagelse af netvirksomheder 

Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af 

Elforsyningslovens § 31, stk. 2, kan Energinet i henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 3 med-

dele påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet træffe afgørelse om helt eller 

delvis udelukkelse fra at gøre brug af Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Energinets 

sanktioner, rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger 

således på en forpligtelse pålagt Energinet ved lov for at sikre markedets funktion, herunder 

brugen af Energinets ydelser.  

 

Vurderingen af om en virksomhed groft eller gentagende gange tilsidesætter sine forpligtelser 

skal i praksis håndteres ud fra en processuel tilgang: 

 

- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender 

den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den 

manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte ar-

bejdsdage med besked om at rette forholdet inden udløb af fristen.  

 

- Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev 

stilet til virksomhedens direktør indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage 

for korrektion af misligholdelsen/-erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en mang-

lende overholdelse af fristen vil medføre en grov tilsidesættelse af virksomhedens 

forpligtelser og medføre udelukkes af virksomheden fra benyttelse af Energinets ydel-

ser. 

 

Afgørelser efter Elforsyningslovens § 31, stk. 3 vil således blive baseret på den nævnte rykker-

procedurer og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister.    

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for net-

virksomheder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens § 31 stk. 2, 

der vedrører virksomhedens bevillingsmæssige aktiviteter, skal Energinet jf. Elforsyningslovens 

§ 31, stk. 3, 2. og 3. pkt. orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet.  

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 22, stk. 3 – gældende for net-

virksomheder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22 stk. 3 vedrø-

rende oplysninger om måling af elektricitet, kan dette medføre påbud som anført i Elforsy-



METODEANMELDT_Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold  27/33 
 

Dok. 16/16018-19 - Offentlig/Public 

ningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelle daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitil-

synet iht. Elforsyningslovens § 86, stk. 1. Hvis Energinet bliver opmærksom på / gjort opmærk-

som på tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22, stk. 3, vil dette blive hånd-

teret ud fra følgende formelle proces: 

- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender 

den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den 

manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Endvidere oplyses det, at tilsidesæt-

telsen indberettes til Energitilsynet til videre foranstaltninger. 

 

OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskrif-

terne 

Hvis Energinet bliver opmærksom på / gjort opmærksom på andre tilsidesættelser af forpligtel-

ser for aktørerne i relation til anvendelse af forskrifterne, vil disse blive indberettet til Energitil-

synet eller Energistyrelsen, alt efter hvem der har kompetencen på området.  

Overtrædelserne ligger i disse tilfælde ikke inden for Energinets hjemmel til sikring af marke-

dets funktion, herunder anvendelsen af Energinets ydelser. Energinet har således ikke hjemmel 

til at sanktionere overtrædelserne, hvorfor Energinet vil registrere disse og rapportere over-

trædelserne til Energistyrelsen/Energitilsynet. Det vil dermed være op til Energistyrel-

sen/Energitilsynet at vurdere, om og i givet fald hvad der skal foretages yderligere i sagerne.   

 

Netvirksomhed forkortes NV, balanceansvarlig BA og Elleverandør EL. 
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OVERSIGT 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 eller § 22, stk. 3 

Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter reglen 

sig til 

Sanktionsbestemmelse 

3.1 Netvirksomheden og Energinet skal oprette og vedligeholde priser for egne abonnementer i DataHub.  

 

NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.1 Ved oprettelse af bindende midlertidige prisenedsættelser, skal netvirksomheden desuden angive, at abonne-

mentet er til obligatorisk viderefakturering. Markeres abonnementet til obligatorisk viderefakturering, skal elle-

verandøren viderefakturere abonnementet overfor slutforbrugeren med det af netvirksomheden angivne navn i 

DataHub. 

NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.2 Netvirksomheden og Energinet skal oprette og vedligeholde priser for egne gebyrer i DataHub. NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.3 Netvirksomheden og Energinet skal oprette og vedligeholde priser for egne tariffer i DataHub. 

 

NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.3.1 Markeres tariffen til obligatorisk viderefakturering, skal elleverandøren viderefakturere tariffen overfor slutfor-

brugeren med det af netvirksomheden angivne navn i DataHub.  

 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.4.1 Hvis den ansvarlige aktør for priselementet bliver bekendt med fejlen før udløb af tidsfristen for indsendelse af 

oprettelse, ændring eller stop af priselement til DataHub, skal aktøren indsende en ændring som beskrevet i 

kapitel 3.4.  

NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.5 Fra det tidspunkt, hvor elleverandøren er registreret på afregningsmålepunktet er det elleverandørens ansvar at 

sikre, at tilknytningen af Energinets priselementer (herunder elafgifter) er korrekt indmeldt pr. målepunkt (her-

under også child målepunkter) i DataHub.  

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 
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3.5.1 Hvis en aktør konstaterer fejl i tilknytninger af netvirksomhedens priselementer i DataHub, skal aktøren kontakte 

netvirksomheden, der har meldt priselementet ind via webforms, således at netvirksomheden kan blive bekendt 

med fejlen.  

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.5.1 Hvis en aktør konstaterer fejl i tilknytningen af elafgifter i DataHub, skal aktøren rette henvendelse til den aktør, 

som er ansvarlig for at korrigere tilknytningen af det konkrete priselement. 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.5.1 Elleverandøren er ved fejl i tilknytninger af elafgifter ansvarlig for at indmelde korrektioner tilbage i tid indenfor 

den i Elafgiftsloven og hertil udstedte bekendtgørelser tilladte tidsfrist, dog aldrig tidligere end skæringsdatoen 

for start af elleverandørens levering. 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.5.1 Anmoder en netvirksomhed på baggrund af Elafgiftslovens bestemmelser Energinet om at korrigere tilknytnin-

gen af en elafgift, indenfor tidsfristen for elleverandørens korrektionsadgang, skal netvirksomhedens anmodning 

opfylde kravene hertil efter loven, herunder med anmodning om, at elleverandøren blokeres mod at foretage 

ændringer af tilknytninger for elafgifter på målepunktet, jf. kapitel 3.6. 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

3.5.1 Hvis en aktør konstaterer fejl i tilknytningen af Energinets priselementer(undtagen elafgifter) i DataHub, skal 

aktøren rette henvendelse til den aktør, som er ansvarlig for at korrigere tilknytningen af det konkrete prisele-

ment. 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

3.5.1 Elleverandøren er ved fejl i tilknytninger af Energinets priselementer (undtagen elafgifter) ansvarlig for at ind-

sende en korrektion til DataHub indenfor samme tidfrist, som gælder for elafgifter, herunder aldrig tidligere end 

skæringsdatoen for start af elleverandørens levering. 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

6.1 Et forbrugsmålepunkt registreret med elvarme og en elvarmeafgiftsdato skal have tilknyttet et elvarmemåle-

punkt af netvirksomheden, for hvilket netvirksomheden skal registrere det forbrug, der skal svares fuld elafgift af.   

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

6.1 Når kunden er berettiget til reduceret elafgift for et forbrugsmålepunkt, indmelder elleverandøren en ændring af 

elvarme for målepunktet til DataHub. Samtidig skal elleverandøren angive en elvarmeafgiftsdato, som angiver 

starttidspunktet for den periode på et år (12 måneder løbende), hvor der skal fordeles et forbrug, der skal svares 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 
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fuld elafgift af. 

6.1 Elleverandøren skal tidligst indmelde ændring af elvarme på den indmeldte elvarmeafgiftsdato og elvarmeaf-

giftsdatoen skal være indenfor den i Elafgiftsloven
14

 og hertil udstedte bekendtgørelser
15

 tilladte tidsfrist tilbage i 

tid. Elvarmeafgiftsdatoen skal endvidere ligge indenfor elleverandørens leveranceperiode til målepunktet. 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

6.1 Netvirksomheden skal senest 31 kalenderdage fra skæringsdatoen for elvarmeregistrering tilknytte et elvarme-

målepunkt til forbrugsmålepunktet, således at målepunkterne indgår i en målepunktsstruktur.  

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

6.1 Ved tilknytningen skal netvirksomheden angive en skæringsdato lig med den indmeldte elvarmeafgiftsdato. NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

6.1 Elleverandøren har ansvaret for at kontrollere og om nødvendigt ændre tilknytningerne af elafgifter, såfremt 

standardopsætningen ikke er korrekt i forhold til de konkrete forhold for målepunktet efter oprettelsen af el-

varme. 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

6.1 Når en elleverandør konstaterer, at der er ikke længere skal være elvarme registreret for for-brugsmålepunktet, 

indmelder elleverandøren et ophør af elvarme til DataHub. Samtidig skal elleverandøren angive en elvarmeaf-

giftsdato, som angiver sluttidspunktet for, hvor der skal fordeles et forbrug, der skal svares fuld elafgift af. 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

6.1 Elleverandøren skal tidligst indmelde ophør af elvarme på den indmeldte elvarmeafgiftsdato og elvarmeafgiftsda-

toen skal være indenfor den i Elafgiftsloven og hertil udstedte bekendtgørelser tilladte tidsfrist tilbage i tid. Elaf-

giftsdatoen skal endvidere ligge indenfor elleverandørens leveranceperiode til målepunktet.  

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

6.1 Elleverandøren har ansvaret for at kontrollere og om nødvendigt ændre tilknytningerne af elafgifter, såfremt 

standardopsætningen ikke er korrekt i forhold til de konkrete forhold for målepunktet efter ophøret af elvarme. 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

 

14
 LBK nr. 308 af 24. marts 2017. 

15
 BEK nr. 1083 af 7. september 2015. 
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6.1 Netvirksomheden skal senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af besked fra DataHub om ophør af elvarme på 

forbrugsmålepunktet fjerne tilknytningen af elvarmemålepunktet med forbrugsmålepunktet.  

NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

6.1 Netvirksomheden skal angive en skæringsdato for fjernelse af tilknytningen senere end eller lig med den ind-

meldte ophørsdato for elvarme.   

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 
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OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskriften 

 

Kapitel Sanktionerede regler Hvem retter reg-

len sig til 

3 Det er ejeren af et givent priselements ansvar (netvirksomheden eller Energinet på egne eller SKATs vegne), at 

ændringer i priselementer sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at varslingsfrister over-

holdes.  

NV 

3.4.1 Korrektion af fejlagtige priselementer 

Hvis en aktør konstaterer fejl i priselementer i DataHub, skal aktøren kontakte Energinet, så aktøren, der har meldt 

priselementet ind, kan blive bekendt med fejlen.  

NV 

EL 

3.5 Elleverandøren skal anmode netvirksomheden om eventuelle ydelser på målepunktet, som medfører ændringer i 

abonnementer, gebyrer eller tariffer via DataHub. Endvidere skal elleverandøren kontakte netvirksomheden direk-

te for dialog om processen, bl.a. med henblik på at kunne oplyse kunden, hvornår netvirksomheden gennemfører 

ændringen på målepunktet. 

 

Hvis kunden kontakter netvirksomheden direkte, skal netvirksomheden henvise kunden til sin elleverandør, så 

elleverandøren kan foretage relevante ændringer i aftalen med kunden, herunder evt. ændringer i elleverand-

ørens pris. Netvirksomheden indsender herefter ændringen af tilknytningen af priselementet på målepunktet i 

DataHub, eller henvender sig til Energinet vedrørende tilknytninger af elafgifter. 

NV 

EL 

3.5.1 Netvirksomheden er ansvarlig for at korrigere tilknytningen af elafgifter udenfor de i de i Elafgiftsloven og hertil 

udstedte bekendtgørelser tilladte tidsfrister eller såfremt et målepunkt er blokeret, jf. kapitel 3.6. 

NV 

3.5.1 Anmoder en netvirksomhed på baggrund af Elafgiftslovens bestemmelser Energinet om at korrigere tilknytningen 

af en elafgift, udenfor tidsfristen for elleverandørens korrektionsadgang, skal netvirksomheden vurdere, om bloke-

ring som beskrevet i kapitel 3.6 skal ske i henhold Elafgiftslovens bestemmelser. 

NV 
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3.6 Netvirksomheden er ansvarlig for skriftlig at meddele Energinet såfremt elleverandøren ifølge Elafgiftsloven skal 

blokeres mod foretage enhver oprettelse eller stop af tilknytninger for elafgifter på et målepunkt i DataHub.  

NV 

3.6 Netvirksomhedens er ansvarlig for ophævelse af blokeringen foretaget efter Elafgiftslovens regler. NV 

6.1 Netvirksomheden kan vælge at bruge DataHub som redskab til at beregne forbruget på elvarmemålepunktet, men 

netvirksomheden har i alle tilfælde ansvaret for, at forbruget er retmæssigt registreret, herunder for at den i Da-

taHub anvendte metode er korrekt i forhold til de konkrete forhold. 

NV 

6.2 Hvis netvirksomheden (den afgiftspligtige virksomhed) efter egenkontrol, af den fra Energinet modtagne liste og 

ved brug af uafhængige kilder, kan konstatere at uoverensstemmelsen skyldes en fejl, skal fejlen korrigeres af den 

ansvarlige aktør for tilknytning af elafgifter, jf. kapitel 3.5.1 og 3.6. 

NV 
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Læsevejledning 

 

Denne forskrift indeholder generelle og specifikke krav vedr. oprettelse, og håndtering af 

stamdata i detailmarkedet for el. 

 

Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som an-

vendes i de efterfølgende kapitler.  

 

Kapitel 2 indeholder de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften. 

 

Kapitlerne 3 og 4 indeholder krav til hvilke stamdata, der skal behandles og håndteres i Data-

Hub, herunder detaljerede krav omkring enkelte stamdataoplysninger, kontrol af stamdata 

samt hvem der er ansvarlig.  

 

Kapitel 5 indeholder oversigter af stamdata for et målepunkt og en måling samt dataansvar. 

 

Kapitel 6 indeholder oversigter af de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskriften er udgivet af Energinet.dk, herefter Energinet, og kan fås ved henvendelse til: 

 

Energinet.dk 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

Tlf. 70 10 22 44 

 

Forskriften kan hentes på www.energinet.dk under ’EL’, ’RAMMER OG REGLER – EL’,  

’MARKEDSFORSKRIFTER’.  

  

http://www.energinet.dk/
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1. Terminologi og definitioner 

1.1 Abonnement 

En pris, angivet som et abonnement, er en pris pr. måned for en eller flere løbende ydelser vedr. 

målepunktets tilslutning og tilhørende services. 

 

1.2 Elafgift 

Elafgift er en fast statslig afgift, der afregnes i en pris pr. kWh.  

 

1.3 Aktør 

Fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Det vil 

sige netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvar-

lig. 

 

1.4 Aktørstamdataregister  

Et register over de aktører der har opfyldt de af Energinet opstillede krav i ”Standardaftale for 

adgang til DataHub”. Registret er tilgængeligt i DataHubs markedsportal med diverse oplysnin-

ger pr. aktør. 

 

1.5 Arbejdsdage 

Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1: Afregningsmåling – Bilag 3: Definition af arbejdsdage. 

 

1.6 Child målepunkt 

Et målepunkt som er tilknyttet et parent målepunkt. 

 

1.7 DataHub 

En it-platform der ejes og drives af Energinet. DataHub håndterer måledata, stamdata, nød-

vendige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark. 

 

1.8 Elektronisk dataudveksling (EDI) 

Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej. 

 

1.9 Elforsyningsnet 

Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet som defineret i Elforsyningsloven. 

 

1.10 Elleverandør 

En virksomhed, der 

1) er optaget af Energinet som elleverandør i DataHub  

2) og 

- sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller 

- køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet. 
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1.11 Fiksering  

Fikseringen fastlægger, på baggrund af indsendte tidsserier til DataHub på fikseringstidspunk-

tet, et foreløbigt afregningsgrundlag for balance- og engrosafregning. Yderligere fastlægges 

residualforbruget og fordelingskurven.  

 

1.12 Flexafregning 

Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh, hvor 

netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i 

balanceafregningen. 

 

1.13 Flytning 

Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning. 

 

1.14 Forbrug 

Anvendes synonymt med "almindeligt forbrug" (faktisk målte forbrug), og opgøres som det 

forbrug, der indgår elmarkedet. Det omfatter ikke egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion 

samt egenproduktion på mindre VE-anlæg, der er fritaget for måling. 

 

1.15 Gebyr 

En pris, angivet som et gebyr, er en pris for en enkeltstående ydelse vedr. målepunktets 

tilslutning og tilhørende services, pr. en given dato. 

 

1.16 GLN-nr. 

Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af en netvirksomhed, elleverandør eller balancean-

svarlig. 

 

1.17 GSRN-nr. 

Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som et målepunkts 

ID.      

 

1.18 Kunde 

Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med 

retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning 

på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller en fysisk person. 

 

1.19 Kundeportal 

Kundeportalen er en applikation udviklet af Energinet, der skal stilles til rådighed overfor kunder 

via elleverandørernes hjemmesider. Kundeportalen kan af kunden benyttes til fremvisning af 

forbrug og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed for at 

kontakte sin elleverandør (pr. målepunkt) i forbindelse med leverandørskift mv. 

 

1.20 Leverandørskift 

Skift af elleverandør på et målepunkt. 
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1.21 Markedsportal 

En webbaseret adgang til DataHub for aktører. Fra portalen er det muligt at udføre og følge 

forretningsprocesser i det danske elmarked. 

 

1.22 Måleoperatør 

Tredjeparter i markedet som udfører opgaver uddelegeret af en netvirksomhed, fx indsamler, 

lagrer og verificerer måledata for et netområde. Netvirksomhedens ansvar efter forskrifterne 

kan ikke uddelegeres. Måleoperatører kan registreres i aktørstamdataregistret, selvom de ikke 

er aktører. 

 

1.23 Målepunkt 

Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, bereg-

nes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Et målepunkt er den mindste enhed i 

elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt 

er identificeret med et målepunkts ID. 

 

1.24 Målepunkts ID 

Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som et GSRN-nr. 

 

1.25 Netområde 

Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af Elforsyningsloven, er givet bevilling til at 

drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 

15/60-målere, som indgår i DataHubs opgørelser i elmarkedet. 

 

1.26 Nettab 

Den energimængde der forbruges i elforsyningsnettet. Måles som forskellen mellem den 

mængde energi, der leveres til elforsyningsnettet og den mængde energi, der leveres fra elfor-

syningsnettet. 

 

1.27 Netvirksomhed 

 Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet. 

  

1.28 Obligatorisk grænse 

Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter som nærmere 

beskrevet i Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 

 

1.29 Parent målepunkt 

Et målepunkt med et eller flere child målepunkter tilknyttet. Der er ingen grænser for antal af 

child målepunkter, der kan tilknyttes til et parent målepunkt. Parent målepunkt bestemmer 

tilknytning til kunde og elleverandør. 

 

1.30 Produktion 

Anvendes synonymt med "elproduktion" eller "nettoproduktion" og defineres som bruttopro-

duktion ab generator minus egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion. 
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1.31 Refiksering 

Genberegning og arkivering af afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af gældende tids-

serier (evt. i aggregeret form), som er indsendt til DataHub ved tidspunktet for refiksering, som 

er nærmere beskrevet i denne Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 4. 

 

1.32 Skabelonafregning 

Dækker afregning af alt forbrug i et netområde som ikke flex- eller timeafregnes. Forbruget er 

fordelt efter en skabelon for netområdet, jf. Forskrift H2: Skabelonafregning mv., og omfatter fx 

målepunkter der aflæses årligt af kunden, og målepunkter hvor timeværdier hjemtages uden at 

blive anvendt i balanceafregningen. 

 

1.33 Skæringsdato 

Dato og tidspunkt for den dag hvor et skift, fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et 

priselement, skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl. 00.00, den pågældende 

dato, jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. 

 

1.34 Tarif 

En pris, angivet som en tarif, er en pris vedr. målepunktet som fastsættes pr. kWh. 

 

1.35 Tekniske målinger 

Målinger til brug for driftsovervågning og driftsanalyse som nærmere beskrevet i Energinets 

tekniske forskrifter. 

 

1.36 Timeafregning 

Timeafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug over 100.000 kWh, hvor netvirk-

somheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceaf-

regningen. 

 

1.37 Transmissionsvirksomhed 

Transmissionsvirksomhed som defineret i Elforsyningsloven. 

 

1.38 Tredjepart 

Fysiske og juridiske personer der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men som 

ikke selv er aktør eller kunde. Fx er måleoperatører, mæglere og energirådgivere tredjeparter. 

 

1.39 Tællerstand 

Tællerstand vises på målepunktets elmåler og angiver det akkumulerede eller salderede forbrug 

eller produktion. 

 

1.40 15/60-måling 

Fjernaflæst måling på kvarters eller timebasis der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark 

angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anven-

des kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havvindmølleparker startende med 

Rødsand 2. 
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1.41 15/60-værdi 

En måleværdi der er fremkommet ved 15/60 måling. 
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2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 

2.1 Forskriftens formål og anvendelsesområde  

Forskriften er jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i Systemansvarsbekendtgørelsen1 udarbejdet efter 

drøftelser med net- og transmissionsvirksomheder og elleverandører og har været i ekstern 

høring inden anmeldelse til Energitilsynet. 

 

Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked 

for håndtering af stamdata.  

 

Forskriften henvender sig til alle aktører i markedet, og angiver de rettigheder og forpligtelser, 

som disse aktører er underlagt i forbindelse med oprettelser, behandling og udveksling af 

stamdata for målepunkter. 

 

Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven2. 

 

2.2 Hjemmel 

Forskriften er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og § 31, stk. 2 i Elfor-

syningsloven og § 7, stk. 1, nr. 3-4 samt § 8, stk. 1, nr. 1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen. 

 

2.3 Sanktioner 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af forskriften, jf. 

2.1 ovenfor.  

 

Såfremt en aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan Energinet i 

henhold til Elforsyningsloven § 31, stk. 3 meddele påbud. Ved manglende opfyldelse af et på-

bud kan Energinet træffe afgørelse om aktørens hele eller delvise udelukkelse fra at gøre brug 

af Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Konstaterer Energinet tilsidesættelse af forplig-

telser vedrørende netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, orienterer Energinet energi-, 

forsynings- og klimaministeren om forholdet.    

 

Såfremt aktørens forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i 

Elforsyningsloven § 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud 

som anført i Elforsyningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder 

pålagt af Energitilsynet i henhold til Elforsyningsloven § 86, stk. 1.  

 

I kapitel 7 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversig-

ter over de for aktørerne relevante forpligtelser og sanktioner. 

 

Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens 

regler ved manglende opfyldelse af en aktørs forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af aktø-

rens forpligtelser tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette naturligvis med-

føre øvrige sanktioner, som måtte følge af sådanne regler. 

 

 

 

1
 BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. 

2 LBK. nr. 418 af 25. april 2016 om lov om elforsyning med senere ændringer. 
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2.4 Klage  

Klage over forskriften kan jf. § 7, stk. 3 og § 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbrin-

ges for Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.  

 

Klager over Energinets forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for 

Energitilsynet. 

 

Afgørelser truffet af Energinet, der medfører afregistrering af en aktør, som bruger DataHub, 

kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elfor-

syningsloven § 31, stk. 5.  

 

2.5 Ikrafttræden 

Nærværende forskrift træder i kraft 1. februar 2018, under forudsætning af Energitilsynets 

forudgående godkendelse, og afløser Forskrift I: Stamdata, marts 2016. 
 

Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinets kontaktperson for 

denne forskrift, som anført på Energinets hjemmeside www.energinet.dk.  

 

Forskriften anmeldes til Energitilsynet efter reglerne i Elforsyningslovens § 73 a, Bekendtgørel-

se om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets metoder for 

fastsættelse af tariffer mv3 § 1 samt Systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 8, stk. 2.  

 

  

 

3
  BEK. nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets metoder for 

fastsættelse af tariffer m.v. 

http://www.energinet.dk/
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3. Stamdataansvar 

For at DataHub kan understøtte det danske detailmarked for el, er det nødvendigt at de rele-

vante og tilstrækkelige stamdata er registreret for hvert målepunkt. Stamdata omfatter flere 

typer af data, som forskellige aktører er ansvarlig for.  

 

Der skelnes således mellem 3 overordnede typer af stamdata: 

1. Kunderelaterede stamdata 

2. Målepunktsrelaterede stamdata  

3. Engrosrelaterede stamdata 

 

Nærmere beskrivelse af stamdata og ansvar er beskrevet i kapitel 4. 

 

Stamdataansvaret indebærer, at den pågældende aktør skal indsamle, indmelde og vedligehol-

de stamdata i DataHub i henhold til lovgivningen og Energinets forskrifter. 

 

Stamdataansvaret indebærer desuden, at den ansvarlige aktør har ansvaret for, på anmodning 

fra Energinet, at fremlægge den fornødne dokumentation for rigtigheden af de stamdata, som 

aktøren jf. kapitel 4 registrerer i DataHub.  

 

Den stamdataansvarlige aktør skal opdatere stamdata samme dag eller 1. arbejdsdag efter 

ændringen træder i kraft hos aktøren. Ved skift af måler, herunder opdatering af målepunkt-

sart samt målerdata for den fysiske måler, gælder dog at stamdata skal opdateres senest 6. 

arbejdsdag efter skæringsdato.  Når DataHub har modtaget stamdataopdateringer, videresen-

des disse senest 1 time efter modtagelsen til de relevante modtagere heraf, som nærmere 

anført i kapitel 6.  

 

Elleverandøren er ansvarlig for alle kunderelaterede stamdata, samt tilknytninger af Energinets 

tariffer (herunder afgifter), jf. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. 

 

Det indebærer bl.a. en forpligtigelse til, at indberette og vedligeholde:    

- Kundenavn(e) 

- Kontaktnavn(e) og adresse til udsendelse af aflæsningskort, information om strømafbry-

delse og diverse information fra netvirksomheden, herunder repræsentantskabsvalg 

- Kunde CPR- eller CVR-nr. 

- Registrering af om kunden har elvarme, samt dato for ændring. 

- Vedligeholde tilknytninger af Energinets tariffer (herunder elafgifter) i DataHub. 

 

Netvirksomheden er ansvarlig for alle målepunktsrelaterede stamdata for de målepunkter, som 

netvirksomheden er måleansvarlige for, jf. Forskrift D1: Afregningsmåling. Netvirksomheden er 

herudover stamdataansvarlig for hovedparten af engrosrelaterede stamdata.  

 

Det indebærer bl.a. en forpligtelse til, at:    

- Indsamle alle stamdata i forbindelse med nettilslutning af nye anlæg.  

- Indsende afbrydelse og gentilslutning samt nedlæggelse af målepunkter til DataHub. 
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- Indsende og vedligeholde alle målepunktsrelaterede stamdata, herunder målernumre, 

målepunktadresser, type af målepunkter, afregningsformer, aflæsningsformer, estimeret 

årsforbrug mv. pr. målepunkt til DataHub. 

- Oprette og vedligeholde prislister for egne nettariffer, abonnementer og gebyrer i Data-

Hub. 

- Vedligeholde tilknytninger pr. målepunkt for egne nettariffer, abonnementer og gebyrer 

pr. målepunkt. 

- Indberette eventuelle ændringer i tilknytninger af elafgifter til Energinet, som indsender 

opdateringen i DataHub på målepunkter, hvor ansvaret for vedligehold på målepunktet 

påhviler netvirksomheden. 

- Via beskrivelsen for priselementet meddele, hvis tariffen indgår i et forsøg med fleksibel 

tariffering.  

 

Energinet er ansvarlig for at oprette og vedligeholde engrosrelaterede stamdata fra Energinet. 

Det indebærer bl.a. en forpligtelse til at: 

- Oprette og vedligeholde prislister for Energinets tariffer, herunder elafgifter. 

- Vedligeholde tilknytninger for systemtarif, nettarif og PSO pr. målepunkt,  hvor ansvaret 

for vedligehold  på målepunktet påhviler Energinet. 

- Ændre tilknytninger i elafgifter på målepunktet på vegne af netvirksomheden. 

 

3.1 Kontrol af stamdata i DataHub 

Elleverandøren og netvirksomheden kan til kontrolformål anmode DataHub om at få tilsendt 

stamdata for de målepunkter, som de i udtræksøjeblikket har ansvaret for – eller har anmeldt 

at få ansvaret for. 

 

Anmodningen kan foretages på to måder: 

- Anmodning sendes som EDI-meddelelse til DataHub, der automatisk returnerer ønskede 

stamdata som EDI-meddelelse.  

- Anmodning kan foretages via udtræk fra DataHubs markedsportal.  

 

Elleverandøren og netvirksomheden skal mindst én gang månedligt lave en kontrol af, om de 

aktuelle stamdata for målepunkter, der ligger i DataHub, er identiske med dem, der ligger i 

henholdsvis elleverandørens og netvirksomhedens egne systemer – med undtagelse af CPR-nr. 

som ikke vises eller medtages i udtræk fra DataHub. Som minimum skal denne kontrol udføres 

på følgende måde: 
 

1. Der skal månedligt udtages en tilfældig stikprøve på mindst 400 aktuelle målepunkter4 

uanset mængden af data for den pågældende aktør 

2. Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der er uoverensstemmel-

se mellem data i aktørens eget system og DataHub, skal aktøren kontrollere samtlige data i 

de systemer, idet aktøren genfremsender alle data, der ikke er identiske. 

 

Elleverandøren og netvirksomheden kan i alle tilfælde vælge at kontrollere samtlige stamdata 

relateret til alle aktørens målepunkter hver måned. 

 

4 Hvis aktøren er stamdataansvarlig for færre en 400 målepunkter skal stikprøven omfatte alle aktørens målepunkter. 
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Elleverandøren og netvirksomheden skal på anmodning fra Energinet redegøre for, og i nød-

vendigt omfang dokumentere, egenkontrollen og overensstemmelse mellem stamdata i Data-

Hub og data i aktørens egne systemer.  

Såfremt en aktør er opmærksom på ukorrekte data, skal denne gøre dataejer opmærksom på 

forholdet, således at det kan rettes i DataHub.  

Hvis der konstateres fejl i historiske data, skal rettelser kun indmeldes i DataHub, hvis der er 

tale om korrektioner, som har konsekvenser i afregningen overfor kunden eller aktøren, ek-

sempelvis hvis der konstateres åbenlyse fejl i historiske priser for engrosrelaterede stamdata 

(abonnementer, gebyrer og tariffer) eller tilknytninger heraf pr. målepunkt.   

Bemærk, at der i rapporten "EDI transaktioner for det danske elmarked" angives de præcise 

datatyper og koder, som bruges i EDI-meddelelserne. 

 

Der er i denne forskrift vist eksempler på stamdataværdier tilhørende de enkelte elemen-

ter/felter.  
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4. Stamdata, måledata og aktørstamdata  

 

Som anført, er stamdata for et målepunkt i DataHub opdelt i tre typer af stamdata, hhv. kunde-

relaterede-, målepunktsrelaterede -og engrosrelaterede stamdata.  

 

Herudover behandler DataHub en række måledata pr. målepunkt samt en række aktørstamda-

ta. 

 

4.1 Kunde 

For alle forbrugs og produktionsmålepunkter skal der være registreret minimum én kunde, 

med mindre der er gennemført leveranceophør eller fraflytning på målepunktet. En kunde er 

defineret som den (eller de), der har ret til at disponere over målepunktet - altså har ret til at 

aftale skift af elleverandør eller melde fraflytning på målepunktet mv.  

 

Navn  Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig 

Kundenavn 1 Skal angives. En kunde kan enten være 

registreret som en juridisk person - altså en 

virksomhed eller andet med et CVR-nr. - 

eller som en privat person med CPR-nr. 

Hans Hansen Elleverandøren 

Kundenavn 2 Kan angives, hvis både kunde 1 og kunde 2 

er en privat person med CPR-nr.  

Jytte Hansen Elleverandøren 

CPR-nr. 1 & 2 Skal angives ved tilflytning (ny kunde på 

målepunktet) eller ved leverandørskift, hvis 

kunden er en privatperson.  

CPR-nr. bruges til at validere et leverandør-

skift. 

 

CPR-nr. anvendes udelukkende til intern 

brug i DataHub.  

 

CPR-nr. kan ikke tilgås af og udleveres ikke 

til andre aktører. 

1012196604 

 

 

Elleverandøren 

CVR-nr. Skal angives ved tilflytning (ny kunde på 

målepunktet) eller ved leverandørskift, hvis 

kunden er erhvervsdrivende. CVR-nr. bru-

ges til at validere et leverandørskift.  

10150817 

 

 

Elleverandøren 

Dataadgangs CVR-nr. 

(CVR-nr. til 3. parts 

adgang)5 

Skal angives. CVR-nr. bruges til at tildele 

adgang til måledata til 3. part. Kan være 

identisk med kundens CVR-nr.  

10150817 Elleverandøren (på 

anmodning fra 

kunden) 

 

Kunden er en juridisk person 

Hvis kunden skal registreres som en juridisk person, skal kunden oplyse CVR-nr. og navn på 

virksomheden. Det, som skal registreres, er den juridiske enhed, som har ret til at indgå aftaler 
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for målepunktet. Der må kun registreres én kunde for et målepunkt, såfremt kunden er en 

juridisk person.  

 

Der skal herudover registreres et Dataadgangs-CVR-nr., som er CVR-nr. på den juridiske enhed 

(fx en kommune eller et moderselskab), som kunden på målepunktet, ønsker skal kunne tildele 

dataadgang til 3. part.  

 

Eksempel: 

 

 

Figur 1: Eksempel hvor kunden er en juridisk person. 

 

1. Østerby Kommune indgår aftale om leverance af el for Børnehaven Solsikken. Kunden 

på målepunktet registreres som Østerby Kommune, eller f.eks. alternativt Østerby 

Kommune Børnehaven Solsikken med CVR-nr. 12331212. Dataadgangs-CVR.nr. udfyl-

des med Østerby Kommunes CVR-nr. 12331212 eller alternativt andet CVR.nr. såfremt 

Østerby Kommune ønsker dette. 

 

2. Børnehaven Frøen indgår egne aftaler om leverance af el. Kunden på målepunktet re-

gistreres som Børnehaven Frøen med CVR: 15456887. Såfremt Børnehaven Frøen øn-

sker, at Østerby Kommune skal have rettighed til at give en 3. part adgang til data for 

målepunktet, registreres 12331212 i Dataadgangs-CVR-nr. Børnehaven Frøen vil her-

ved ikke kunne videregive adgang til 3. part for egne data, men vil altid kunne tilgå 

egne data gennem DataHub kundeportal.  

 

Nogle juridiske enheder, fx mindre foreninger, har ikke et CVR-nr. Det anbefales at angive disse 

med foreningsnavn og navn på den tegningsberettigede som kundenavn 1, fx ”Sportsforenin-

gen ved Hans Hansen”. 

 

Elleverandøren skal udfylde CVR-nr. med et fiktivt CVR-nr. såfremt den juridiske enhed ikke 

råder over et dansk CVR-nr. I disse tilfælde angives CVR-nr. som 11111111, hvilket også oplyses 

til kunden på målepunktet ift. eventuel gennemførelse af fremtidige leverandørskift. 

 

Kunden er en privatperson 

Hvis kunden er en privatperson, kan der registreres op til to kundenavne for målepunktet. Der 

skal registreres CPR-nr. for privatpersoner. 

Elleverandøren skal udfylde CPR-nr. med et fiktivt CPR-nr. såfremt privatpersonen ikke råder 

over et dansk CPR-nr. I disse tilfælde angives CPR-nr. som fødselsdatoen efterfulgt af fire nul-

Østerby Kommune 

CVR: 12331212 

Dataadgangs-CVR-nr: 12331212 

Børnehaven Frøen 

Kundenavn 1: Børnehaven Frøen 

CVR: 15456887 

Dataadgangs-CVR-nr.: 12331212 

Børnehaven Solsikken 

Kundenavn 1: Østerby Kommune  

CVR: 12331212 

Dataadgangs-CVR-nr.: 12331212 
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ler, dvs. 1012190000, hvilket også oplyses til kunden på målepunktet ift. eventuel gennemfø-

relse af fremtidige leverandørskift. Kendes kundens fødselsdato undtagelsesvis ikke, anvendes 

1111110000. 

 

4.2 Kunderelaterede stamdata 

De kunderelaterede stamdata er alle data, som vedrører den enkelte kunde, og som er nød-

vendige for at kunne håndtere kunden for det pågældende målepunkt korrekt i forhold til mar-

kedet.  

 

Elleverandøren er ansvarlig for kunderelaterede stamdata. Netvirksomheden har adgang til, og 

modtager opdatering af, kunderelaterede stamdata undtagen CPR-nr. 1 og 2, Dataadgangs-

CVR-nr. og webaccesskode.  

 

Navn  Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig 

Kundedata 

DE branchekode Skal angives for forbrugsmålepunkter. 

Angiver den tre cifrede DE branchekode af, 

hvilken elforbrugskategori målepunktet 

hører under.  

 

Elleverandøren skal til enhver tid angive DE 

branchekode, hvis elleverandøren bliver 

bekendt med kategorien/ ændring af kate-

gorien. 

"211", som 

betyder "Land-

brug uden el-

varme" 

Elleverandøren 

Elvarme Skal angives for forbrugsmålepunkter. Det 

angives om kunden er berettiget til poten-

tiel reduktion i elafgiften grundet elvarme. 

Informationen skal ved afgiftsberigtigelse 

sammenholdes med feltet ”Elvarmeaf-

giftsdato”. 

Ja 

Nej 

Elleverandøren 

Elvarmeafgiftsdato Skal angives for målepunkter registreret 

med elvarme. Datoen angiver enten start 

eller ophør af reduktion i elafgiften.  

 

Ved registrering af elvarme, angives elvar-

meafgiftsdato tidligst til samme dag som 

BBR-registreringen for anvendelse af el-

varme finder sted. Ved ophør, angives 

ophørsdatoen for seneste elvarme regi-

strering. 

2014-10-01 

 

 

Elleverandøren 

Kontaktadresser Der kan angives en kontaktadresse for hver 

type. Typen af kontaktadresser er: 

1) Aflæsningskort 

2) Afbryderkort 

3) Valgkort 

4) Adresse 4 

  

 Elleverandøren 
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Skal udfyldes i henhold til kapitel 4.4. ne-

denfor. 

Start af leverance Skal angives ved et leverandørskift.  2014-10-01 Elleverandøren 

Leverandørstatus Angiver for forbrugs- og produktionsmåle-

punkter, om der er en elleverandør på 

målepunktet.  

Ja/Nej Energinet 

Webaccesskode For alle forbrugs- og produktionsmålepunk-

ter (E17 og E18) tildeles automatisk en 

webaccesskode fra DataHub, som elleve-

randøren er ansvarlig for at videreformidle 

til kunden.  

DataHub tildeler en ny kode, hver gang der 

gennemføres en tilflytning på målepunktet. 

Gennem elleverandørens hjemmeside 

giver webaccesskoden kunden adgang til 

kundeportalen, hvor oplysninger registre-

ret i DataHub for kundens eget målepunkt 

kan ses for den periode, hvor kunden har 

været tilknyttet målepunktet. 

AA1234bb  Energinet 

(Elleverandør) 

 

 

4.3 Målepunktsrelaterede stamdata 

De målepunktsrelaterede stamdata vedrører det enkelte målepunkt og er nødvendige for at 

kunne håndtere kunden for det pågældende målepunkt korrekt i forhold til markedet.  

 

Navn  Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig 

Målepunktsrelaterede data 

Afbrydelsesart Skal angives for forbrugs- og produktions-

målepunkter. Angiver hvordan målepunk-

tet kan afbrydes af netvirksomheden. 

Fjernafbrydelig 

Manuel afbryde-

lig 

Netvirksomheden 

Aflæsningsdag Skal angives for skabelonafregnede måle-

punkter. Angiver de datoer, hvor netvirk-

somheden vil foretage periodiske aflæs-

ninger til brug for elleverandørens afreg-

ning af kunden. Der kan angives op til 12 

datoer pr. målepunkt. 

1231  

 

 

Netvirksomheden 

Aflæsningsform Skal angives for skabelonafregnede måle-

punkter. Angivelse af om målepunktet er 

manuelt eller fjernaflæst.  

Fjernaflæst  

Manuelt aflæst 

Netvirksomheden 

Aflæsningsfrekvens Skal angives. Den tidsopløsning hvormed 

målepunktet aflæses. 

Kvarter 

Time 

Måned 

Andet 

Netvirksomheden 

Aftagepligt Angiver for et produktionsmålepunkt, at 

målepunktet er i aftagepligt, og at der ikke 

kan foretages leverandørskifte eller flyt-

ning på målepunktet.   

Ja  

Nej 

Energinet 
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Balanceansvarlig ID Skal angives enten ved et leverandørskift, 

tilflytning eller ved skift af balanceansvarlig 

som beskrevet i Forskrift C1: Vilkår for 

balanceansvar. 

GLN-nr. eller 

EIC-nr. 

Elleverandøren 

Effektgrænse Ampere Kan angives. Angiver den aktuelle effekt-

grænse for maksimalt ampere-træk  

25 Netvirksomheden 

Effektgrænse kW Kan angives. Angiver den aktuelle effekt-

grænse for maksimalt kW-træk 

10000 Netvirksomheden 

Elleverandør ID Skal angives ved leverandørskift eller til-

flytning. 

GLN-nr. eller 

EIC-nr. (define-

ret i Forskrift F1: 

EDI-

kommunikation 

med DataHub i 

elmarkedet) 

Elleverandøren 

Forventet årsforbrug Skal angives for skabelonafregnede for-

brugsmålepunkter. Kan angives for øvrige 

målepunktstyper. Angives uden decimaler i 

kWh.   

2000 Netvirksomheden 

Gyldighedsdato Skal angives. Ved alle stamdataopdaterin-

ger angives dato for, hvornår opdateringen 

gælder fra.  

2014-10-01 Netvirksomheden 

Ignorer tilladt grænse  Angivelse af om forbrug må være over den 

obligatoriske grænse for timeafregning 

uden at ændre afregningsform. Bruges fx 

for kunder, der ligger lige omkring græn-

sen, samt gadebelysning, nettab mv. 

Ja   

Nej 

 

Netvirksomheden 

Målepunktadresse Skal angives for forbrugs- og produktions-

målepunkter. Kan angives for øvrige måle-

punktstyper. Angiver adressen for installa-

tionen af den måler, hvor målepunktet 

gælder. Angiver hvor måleren geografisk 

er placeret. Sammensat adresse, fastsat ud 

fra netvirksomhedens interne regler. Kan 

derfor fravige fra den adresse, som kunden 

anser som stedets adresse.  

Skal udfyldes i 

henhold til kapi-

tel 4.4.  

Netvirksomheden 

Målepunktsadresse 

vaskeanvisning 

Skal angives for forbrugs- og produktions-

målepunkter. Angiver om målepunkts-

adressen kan vaskes eller er vasket mod et 

offentligt register. 

Vaskbar / Ikke 

vaskbar 

Netvirksomheden 

Målepunktsart Skal angives for alle målepunkter.  

 

Angiver arten for målepunktet.  

- Et fysisk målepunkt er et målepunkt 

med en fysisk måler.  

- Et virtuelt målepunkt er et måle-

Fysisk 

Virtuelt  

Beregnet 

Netvirksomheden 
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punkt, hvor energimængden bereg-

nes af netvirksomheden. 

- Et beregnet målepunkt er et måle-

punkt, hvor energimængden er be-

regnet i DataHub. 

Målepunkts ID Skal angives. Målepunkts ID er identiteten 

af et målepunkt. 

Målepunkts ID er det GSRN-nr., der unikt 

identificerer målepunktet, som defineret i 

Forskrift F1: EDI-kommunikation med Da-

taHub i elmarkedet. Det er det fulde 18 

tegn lange nummer som skal angives. 

5707150000000

87334 

 

Netvirksomheden 

Energinet (nogle 

VE-målepunkter) 

Målepunktstype Skal angives for alle målepunkter.  

 

1.  Markedsmålepunkter, hvor der kan 

foretages leverandørskift og flytninger, 

og som indgår i balanceafregningen og 

evt. engrosafregning: 

- Forbrugsmålepunkt: Hvortil der bliver 

leveret el af en elleverandør, valgt af 

målepunktets kunde. 

- Produktionsmålepunkt: Hvorfra værker 

eller vindmøller leverer el, som aftages 

af en elleverandør valgt af målepunk-

tets kunde. 

 

2.  Udvekslingsmålepunkter, som indgår i 

balanceafregningen, og hvor energiud-

veksling mellem 2 netområder måles.  

 

3. Øvrige målepunkter, som ikke indgår i 

balanceafregning, men kan indgå i en-

grosafregning. Øvrige målepunkter kan 

tilknyttes som childs til sammenhørige 

markedsmålepunkter: 

- VE produktion (andel): Angiver den 

andel af elproduktionen, der er produ-

ceret ved brug af vedvarende kilder.  

- Analyse: Målepunkt som angives til 

tekniske målinger og andre tidsserier.  

- Overskudsproduktion gruppe 6: Benyt-

tes til angivelse af evt. overskudspro-

duktion på et årsafregnet VE anlæg i 

nettoafregningsgruppe 6.   

- Nettoproduktion (M1): Benyttes til 

angivelse af den målte/estimerede to-

tale elproduktion minus evt. egetfor-

1. Marked 

E17 - Forbrug 

E18 - Produktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Udveksling 

E20 - Udveksling 

 

 

3. Øvrige: 

D01 – VE pro-

duktion (andel) 

D02 - Analyse 

D04 - Over-

skudsproduktion 

gruppe 6 

D05 – Nettopro-

duktion 

D06 – Leveret til 

net 

D07 – Forbrugt 

fra net 

D08 - Afreg-

ningsgrundlag/ 

information 

D09 – Egenpro-

Netvirksomheden  
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brug. 

- Leveret til net (M2): Benyttes til angi-

velse af målt energimængde, som er 

leveret til kollektivt elforsyningsnet. 

- Forbrugt fra net (M3): Benyttes til an-

givelse af målt energimængde, som er 

forbrugt fra kollektivt elforsyningsnet. 

- Afregningsgrundlag/ information: Be-

nyttes til netvirksomhedens egne be-

regninger af særligt afregningsgrund-

lag, f.eks. rådighed. 

- Egenproduktion: Benyttes til angivelse 

af den beregnede andel af elforbruget, 

som egenproducenten selv producerer. 

- Netto fra net: Benyttes til angivelse af 

positiv nettolevering fra kollektivt el-

forsyningsnet til forbrugsstedet opgjort 

pr time. 

- Netto til net: Benyttes til angivelse af 

positiv nettolevering til kollektivt elfor-

syningsnet fra forbrugsstedet opgjort 

pr time. 

- Bruttoforbrug: Benyttes til angivelse af 

bruttoforbrug  

- Nettabskorrektion. Benyttes af Energi-

net til eventuel nettabskorrektion efter 

refiksering pr. netområde.  

- Elvarme. Angiver for en elvarmekunde 

andelen af forbruget der skal betales 

fuld elafgift af (max 4000 kWh). 

duktion 

D10 – Netto fra 

net 

D11 – Netto til 

net  

D12 – Brutto-

forbrug 

D13 - Nettabs-

korrektion 

D14 - Elvarme 

 

 

Netområde nr.  Skal angives. Nummer-serien vedligehol-

des af Energinet og kaldes et DE-nr. -  

046 Netvirksomheden 

Parent målepunkts ID Angiver det overordnede målepunkt for et 

målepunkt som indgår i en struktur af 

målepunkter 

5707150000000

87335 

 

Netvirksomheden 

Produkt - Aktiv energi  

- Reaktiv energi 

- Brændsel 

Aktiv energi Netvirksomheden 

Tilslutningsstatus Skal angives. Angiver hvilken tilslutnings-

status målepunktet har. 

Nyoprettet 

Tilsluttet 

Afbrudt 

Nedlagt 

Netvirksomheden 

TimeData Skal angives for skabelonafregnede måle-

punkter. Angiver om der skal indsendes 

tidsserier med timeværdier.  

Ja 

Nej  

Netvirksomheden 

 

Afregningsdata  
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Afregningsform Skal angives for forbrugsmålepunkter. Skabelon-

afregning 

Flexafregning 

Timeafregning 

Netvirksomheden 

Nettoafregningsgruppe Skal angives for forbrugs- og produktions-

målepunkter ved nettoafregning. Angivelse 

af hvilken nettoafregningsgruppe måle-

punktet tilhører. Nettoafregning benyttes, 

når en egenproducent bruger en del af 

produktionen selv, og derved sparer diver-

se tariffer og afgifter. 

DataHub autoudfylder målepunktet med 

værdien ”0”, hvor netvirksomheden ikke 

har angivet en værdi.  

0 

1 

2 

3 

osv. 

Netvirksomheden 

(baseret på oplys-

ninger fra Energi-

net) 

Abonnementstilknyt-

ning 

Kan angives.  Der kan være flere abonne-

menter pr. målepunkt. Abonnementet 

angives ved tilknytning af abonnement ID. 

Sammen med tilknytningen kan der angi-

ves et antal. 

”C4” Netvirksomheden 

Gebyrtilknytning Kan angives. Der kan være flere gebyrer pr. 

målepunkt. Gebyret angives ved tilknyt-

ning af gebyr ID. Sammen med tilknytnin-

gen kan der angives et antal. 

”MT” Netvirksomheden 

Tariftilknytning Kan angives. Der kan være flere tariffer pr. 

målepunkt. Tariffen angives ved tilknytning 

af tarif ID.  

”C4” Netvirksomheden  

Energinet 

Elleverandøren  

Målerdata (kun for fysiske målepunkter) 

Målercifre Antal cifre på tælleværket.  6 Netvirksomheden 

Måleromregningsfak-

tor 

Omregningsfaktoren på tælleværket. Den-

ne bruges i forbindelse med at kunne af-

stemme forbrug og tællerstand.  

2,5 Netvirksomheden 

Målerenhed Enheder hvori tælleværket måler energi-

forbruget.  

kWh Netvirksomheden 

Målernummer Nummer for måleren.  138426 Netvirksomheden 

Målertype Fortæller om tælleren akkumulerer eller 

salderer.  

1 = Akkumule-

rende 

2 = Salderende 

Netvirksomheden 

Særligt for produktionsmålepunkter (E18, D01) og målepunkter ved egenproducenter (D05-D12) 

Anlægskapacitet Skal angives, hvor der er nettoafregning. 

Angiver effekten i kW for produktionsan-

lægget. 

6 Netvirksomheden 

Anlægsteknologi Skal angives, hvor der er nettoafregning. 

Angiver typen af anlæg. 

Sol, vind osv. Netvirksomheden 

Tilslutningstype Skal angives for forbrugs- og produktions-

målepunkter, hvor der er nettoafregning.  

Direkte 

Installationstil-

Netvirksomheden 
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sluttet 

VærksGSRN Skal angives, dog ikke for øvrige målepunk-

ter (D05-D14). Værkets GSRN-nr. som 

angivet i stamdataregistret i selvbetje-

ningsportalen 

18 cifret num-

mer 

Netvirksomheden 

(baseret på oplys-

ninger fra Energi-

net) 

Særligt for udvekslingsmålepunkter 

Fra net Skal udfyldes for alle udvekslingsmåle-

punkter. Skal udfyldes med DE nummeret 

for det netområde som leverer energi. 

046 Netvirksomheden 

Til net Skal udfyldes for alle udvekslingsmåle-

punkter. Skal udfyldes med DE nummeret 

for det netområde som modtager energi.  

046 Netvirksomheden 

 

4.4 Adresser  

 I DataHub registreres følgende adresseinformationer: 

- Målepunktets fysiske placering  

- Kontaktadresser til eventuelle afbryderkort, aflæsningskort, valgkort og adresse 4.  

 

Målepunktets fysiske placering er en del af netvirksomhedens ansvar, jfr. kapitel. 4.3 ovenfor, 

mens elleverandøren er ansvarlig for at indsamle, indmelde og vedligeholde informationer om 

kontaktadresser.  

 

For kontaktadresser kan udfyldes følgende felter pr. adressetype.  

 

Navn  Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig 

Kontaktadresse 

Kontaktnavn Angiver kontaktnavnet på adressen.  

 

Hvis en kontaktadresse ønskes oprettet, 

skal kontaktnavn angives.  

 

Hans Hansen Elleverandøren 

Kontaktnavn2 

(Attention/Postboks) 

 

Kan angives, hvis der er to navne på kon-

taktadressen. 

Jytte Hansen  Elleverandøren 

Vejnavn Hvis kontaktadressen ikke angives med 

”identisk med målepunktsadresse”, skal 

vejnavn udfyldes.   

Rådyrvænget Elleverandøren 

Vejkode Kan angives hvis muligt. Vejkoden udgør 

sammen med Indenrigsministeriets kom-

munekode en entydig identifikation af den 

navngivne vej med tilhørende vejnavn. 

Vejkoden skal 

altid have fire 

cifre, og disse 

skal være i in-

tervallet 0001-

9999. 

Elleverandøren 
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Husnummer Kan angives hvis muligt. 

Husnumre med mellemrum mellem num-

mer og et eventuelt bogstav angives uden 

mellemrum. 

3 

5A 

Elleverandøren 

Etage Kan angives hvis relevant (fx ved etage-

byggeri). 

1 Elleverandøren 

Lejligheds ID Kan angives hvis relevant (fx ved etage-

byggeri). 

th Elleverandøren 

Supplerende bynavn Angives for lokalområder under et post-

nummer eller en by. 

 Elleverandøren 

Postnummer Hvis kontaktadressen ikke angives med 

”identisk med målepunktsadresse”, skal 

postnummer udfyldes.   

7000 Elleverandøren 

Postdistrikt Hvis kontaktadressen ikke angives med 

”identisk med målepunktsadresse”, skal 

postdistrikt udfyldes.   

Fredericia Elleverandøren 

Kommunekode Kan angives. Skal være i overensstemmelse 

med kommunekoderne fra BBR, hvis de 

angives. 

607 Elleverandøren 

Landekode Kan angives med en 2-tegns kode efter 

ISO-3166 standarden. 

DK Elleverandøren 

E-mail Kan angives.  abc@aabbc.dk Elleverandøren 

Telefonnr. Kan angives.  12345678 Elleverandøren 

Mobilnr. Kan angives.  12345678 Elleverandøren 

Adressetype Angiver for kontaktadresser hvilken type 

kontaktadresse, der er tale om. Det er 

muligt at have en adresse pr. type.  

Afbryderkort 

Aflæsningskort 

Valgkort 

Adresse 4 

Elleverandøren 

Identisk med måle-

punktsadresse 

Angiver om selve adressen er identisk med 

målepunktsadressen.  

Ja  

Nej 

Elleverandøren 

 

For kontaktadresserne (afbryderkort, aflæsningskort, valgkort og adresse 4) gælder, at infor-

mation udsendes som en del af stamdata til den fremtidige elleverandører ved leverandørskift. 

 

Netvirksomheden er ansvarlig for at angive målepunktets adresse.  

 

 

Navn  Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig 

Målepunktsadresse  

Vejnavn Skal angives for forbrugs- og produktions-

målepunkter.  Hvis vejnavn endnu ikke 

kendes for nye veje, angives f.eks. 

”Ukendt” 

Rådyrvænget Netvirksomheden 

Vejkode Skal angives hvis muligt. Vejkoden udgør 

sammen med Indenrigsministeriets kom-

munekode en entydig identifikation af den 

navngivne vej med tilhørende vejnavn. 

Vejkoden skal 

altid have fire 

cifre, og disse 

skal være i in-

Netvirksomheden 
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tervallet 0001-

9999. 

Husnummer Skal angives hvis muligt. 

Husnumre med mellemrum mellem num-

mer og et eventuelt bogstav angives uden 

mellemrum. 

3 

5A 

Netvirksomheden 

Etage Skal angives hvis relevant (fx ved etage-

byggeri). 

1 Netvirksomheden 

Lejligheds ID Skal angives hvis relevant (fx ved etage-

byggeri). 

Th Netvirksomheden 

Supplerende bynavn Angives for lokalområder under et post-

nummer eller en by 

 Netvirksomheden 

Postnummer Skal angives for forbrugs- og produktions-

målepunkter. 

7000 Netvirksomheden 

Postdistrikt Skal angives i overensstemmelse med 

postnummeret. 

Fredericia Netvirksomheden 

Kommunekode Kan angives. Skal være i overensstemmel-

se med kommunekoderne fra BBR, hvis de 

angives. 

607 Netvirksomheden 

Landekode Kan angives med en 2-tegns kode efter 

ISO-3166 standarden. 

DK Netvirksomheden 

Målepunktskommen-

tar 

Kan angives til at beskrive hvor målepunk-

tet er placeret i bygninger eller på større 

arealer. 

”Bygning 12, ved 

bagdøren”  

Netvirksomheden 

 

4.5 Engrosrelaterede stamdata 

Engrosrelaterede stamdata er nødvendige for at kunne håndtere afregningen af det pågæl-

dende målepunkt korrekt i forhold til markedet.  

 

Netvirksomheden/Energinet har delt ansvar i forhold til engrosrelaterede stamdata. Elleve-

randøren har adgang til og modtager opdatering af alle disse stamdata. Netvirksomheden har 

adgang til og modtager opdateringer for elafgifter. 

 

 

 

Navn  Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig 

Tariffer 

Tarif ID  ID bruges som reference ved tilknytnin-

ger til målepunkter. 

”C4” Netvirksomhed / 

Energinet 

Tarifnavn En beskrivelse af tariffen. Såfremt tarif-

fen er markeret for obligatorisk videre-

fakturering, skal denne beskrivelse frem-

gå af kundens faktura. 

”Distribution” 

”PSO” 

 

Netvirksomhed / 

Energinet 

Tarifbeskrivelse Dette er en ekstra lang beskrivelse, som 

kan angives ved tariffer.  

”Særlig andels-

haverabat som 

er udloddet…” 

Netvirksomhed / 

Energinet 

Afgiftstarif Angiver om tariffen er en elafgift. Ja Energinet 



METODEANMELDT_Forskrift I: Stamdata  27/40 
 

Dok. 16/16018-20 - Offentlig/Public 

 Nej 

Gyldighedsdato Angiver fra hvilken dato tariffen er gæl-

dende. 

2014-10-01 Netvirksomhed / 

Energinet 

Momsgruppe Angiver hvordan der skal løftes moms af 

tariffen 

0- ingen moms 

1- moms 25% 

Netvirksomhed / 

Energinet 

Pris ekskl. Moms  Prisen pr kWh i DKK. Priser kan angives 

for hele dagen eller pr. time igennem et 

døgn. 

0,46 Netvirksomhed / 

Energinet 

Obligatorisk viderefaktu-

rering6 

Angiver om priselementet skal fremgå 

direkte af kundens regning iht. Elforsy-

ningslovens regler. Denne bruges for 

eksempel ved PSO, elafgifter og netvirk-

somhedens bindende midlertidige pris-

nedsættelser.  

Ja 

Nej 

Netvirksomhed / 

Energinet 

Tidsopløsning Angiver om tariffen er pr. dag eller time. Dag 

Time 

Netvirksomheden 

Abonnement  

Abonnements ID ID bruges som reference ved tilknytnin-

ger til målepunkter. 

”C4” Netvirksomheden 

Abonnementsnavn En beskrivelse af abonnementet. Såfremt 

abonnementet er markeret for obligato-

risk viderefakturering, skal denne beskri-

velse fremgå af kundens faktura. 

”Privatkundetil-

slutning” 

”Betaling for 

ekstra effekt” 

Netvirksomheden 

Abonnementsbeskrivel-

se 

Dette er en ekstra lang beskrivelse af 

abonnementet.  

”Ekstra effekt 

for private…” 

Netvirksomheden 

Gyldighedsdato Angiver fra hvilken dato abonnementet 

er gældende. 

2014-10-01 Netvirksomheden 

Momsgruppe Angiver hvordan der skal løftes moms af 

abonnementet. 

0- ingen moms 

1- moms 25% 

Netvirksomheden 

Pris ekskl. Moms Månedsprisen for abonnementet i DKK. 

Bemærk at et abonnement altid er i 

månedspriser. 

100,00 Netvirksomheden 

Obligatorisk viderefaktu-

rering7 

Angiver om abonnementet skal fremgå 

direkte af kundens regning. Denne bru-

ges ved bindende midlertidige prisned-

sættelser. 

Ja 

Nej 

Netvirksomheden 

Gebyr 

Gebyr ID ID bruges som reference ved tilknytnin-

ger til målepunkter. 

”MT” Netvirksomheden 

Gebyrnavn En beskrivelse af gebyret.  ”Målertjek” Netvirksomheden 

Gebyrbeskrivelse En ekstra lang beskrivelse af et gebyr. ”Målertjek som 

udføres på ste-

det…” 

Netvirksomheden 

 

6
  Jf. Elforsyningsloven § 72,b, stk. 1 krav om at videreføre netvirksomheders bindende midlertidige prisnedsættelser uændret til 

forbrugeren. 
7  Jf. Elforsyningsloven § 72,b, stk. 1 krav om at videreføre netvirksomheders bindende midlertidige prisnedsættelser uændret til 

forbrugeren. 
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Gyldighedsdato Angiver fra hvilken dato gebyret er an-

vendt. 

2014-10-01 Netvirksomheden 

Momsgruppe Angiver hvordan der skal løftes moms af 

gebyret 

0- ingen moms 

1- moms 25 % 

Netvirksomheden 

Pris ekskl. Moms Prisen for gebyret i DKK. 400,00 Netvirksomheden 

 

4.6 Måledata 

Det er netvirksomhedens ansvar, at den samlede indsendelse af måledata er komplet for hvert 

netområde.  

 

Navn  Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig 

Måledata 

Energienhed - kWh  

- kVArh 

- tons 

kWh Netvirksomheden 

Kvantum Kvantum jævnfør ”Energienhed” 1045 Netvirksomheden 

Kvantum status - Manglende værdi 

- Skønnet værdi 

- Målt værdi 

- Korrektion af værdi (kun udsendt fra 

DataHub) 

Målt Netvirksomheden 

Tidsopløsning - Kvarter 

- Time 

- Måned 

Time Netvirksomheden 

Produkt - Aktiv energi  

- Reaktiv energi 

- Brændsel 

Aktiv energi Netvirksomheden 

Periode Angives som startdato og slutdato for 

perioden. 

2014-10-31 

2014-11-30 

Netvirksomheden 

Tællerstand Angives som sluttællerstanden. Tæller-

stande angives uden decimaler. 

140670 Netvirksomheden 

Type af målepunkt  - Forbrug 

- Produktion 

- Udveksling– VE produktion (andel) 

- Teknisk  

- Overskudsproduktion gruppe 6 

– Nettoproduktion 

– Leveret til net 

– Forbrugt fra net 

- Afregningsgrundlag/ information 

– Egenproduktion 

– Netto fra net 

– Netto til net  

– Bruttoforbrug  

- Nettabskorrektion 

- Elvarme 

Forbrug (E17) 

Osv. 

Netvirksomheden 
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4.7 Aktørstamdata 

Det er aktørerne som er ansvarlig for at vedligeholde egne aktørstamdata i DataHub. 

 

Hver aktør kan angive flere e-mail adresser til fx rykkere, adviseringer i forbindelse med lukning 

af systemer og ift. henvendelser fra kunder og aktører (webformularer fra DataHub) mv. 

 

Krav til konkrete kontaktoplysninger vil fremgå af DataHubs markedsportal i forbindelse med 

oprettelse af den enkelte aktørs stamdata. 

 

Hvis aktøren ønsker et andet selskab (måleoperatør/serviceprovider) til udveksling af EDI-

meddelelser, skal det angives i aktørens stamdata jf. Forskrift F1: EDI-kommunikation med 

DataHub i elmarkedet. 

 

For meddelelser til DataHub skal aktøren angive GLN nummer for de måleoperatører, der skal 

kunne indsende måledata for netområdet. 

 

Navn  Beskrivelse/Krav Eksempel Ansvarlig 

Fælles for alle aktører 

Adresse Aktørens adresse Som angivet i 

kapitel 4.4. 

Aktøren 

Aktør ID GLN-nr. eller EIC-nr.   Aktøren 

Aktørrolle Angiver aktørens rolle Elleverandør 

Balance-

ansvarlig 

Netvirksomhed 

Måleoperatør 

Aktøren 

Delegeret for indsendel-

se/modtagelse af EDI-

meddelelser 

Specificeres pr. RSM og BusinessReason-

Code. 

GLN-nr. eller 

EIC-nr. 

Aktøren 

CVR-nr. Angivelse af aktørens CVR-nr.  Talfelt Aktøren 

EDI godkendt Angiver om aktørens system er godkendt 

til at afsende og modtage EDI-

meddelelser til/fra DataHub. 

Ja   

Nej 

 

Energinet 

Kontaktoplysninger Gruppen kan repeteres.  E-mailadresse Aktøren 

Faxnummer Aktøren 

Kontaktnavn Aktøren 

Telefonnum-

mer1 

Aktøren 

Telefonnum-

mer2 

Aktøren 

Rolle, fx kontakt 

for fejlrapport 

Aktøren 

Navn Aktørens navn  Aktøren 

Ønskes fejlrapport Angiver, om aktøren ønsker fejlrappor-

ter. 

Ja   

Nej 

Aktøren 

Tidspunkt for fejlrapport Angiver tidspunkt, hvorefter der sendes Vælges mellem Aktøren 
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fejlrapport. følgende: 

1 = Arbejdsdage 

og klokkeslæt 

efter fikserings-

tidspunkt 

2 = Arbejdsdage 

og klokkeslæt 

efter måneds-

skift 

3 = Dag og klok-

keslæt efter 

månedsskift 

Særligt for netvirksomheden 

Netområde nr.  Nummer-serien vedligeholdes af 

Energinet og kaldes et DE-nr. - skal 

angives.  

046 Netvirksomheden 

Delegeret for indsendel-

se af måledata 

Gældende for RSM-0xx og RSM-0xx GLN-nr. eller 

EIC-nr. 

Netvirksomheden 

Obligatorisk grænse Angiver den obligatoriske grænse for 

timeafregning i netområdet.  

100.000 Netvirksomheden 

Særligt for balancesansvarlige 

BA funktion Skal angives. Angiver hvilken type 

balanceansvar den balanceansvarlige 

har. Der må gerne angives flere typer på 

samme tid. 

Forbrug 

Produktion 

Handel 

Energinet 

Prisområde Koden for prisområdet. DK1 

DK2 

Energinet 
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5. Oversigt over stamdata for et målepunkt og en måling 

Følgende tabel giver overblik over de benyttede stamdata for målepunkter. 

- Elleverandørens kunderelaterede stamdata udveksles med BRS-015 via EDI meddelel-

ser 

- Netvirksomhedens målepunktsrelaterede stamdata udveksles med BRS-006 via EDI 

meddelelser, bortset fra abonnement, gebyr og tarif-tilknytninger, der udveksles med 

BRS-037 

- Engrosrelaterede stamdata udveksles med BRS-031, BRS-032 og BRS-033 via. EDI 

meddelelser.  

- Måledata udveksles med BRS-020 for skabelonafregnede målepunkter og BRS-021 for 

flex- og timeafregnede målepunkter. 

- Stamdata for måledata og aktørstamdata kan ses i DataHubs markedsportal.  

 

Bemærk også, at de beskeder der fremsendes via EDI med stamdata for et målepunkt, vil 

rumme fællesmængden af attributter for alle målepunktstyper. Som eksempel kan nævnes, at 

når der indsendes stamdata for et produktionsmålepunkt, er attributten "DE branchekode" 

ikke relevant, men den kan alligevel findes i beskeden. 

 

Overblik over hvilke stamdata, der fremsendes fra DataHub til aktøren ved opdateringer på et 

målepunkt, kan findes i RSM- dokumentet. 

 

5.1 Kunderelaterede stamdata 
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Kunderelaterede stamdata E17 E17 E17 E18 E20 D01 D02 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14

CPR-nr. 1 

CPR-nr. 2

CVR-nr.

Dataadgangs-CVR-nr.

DE branchekode

Elvarme

Elvarmeafgiftsstartdato

Gyldighedsdato

Kontaktadresse (sammensat)

Kundenavn 1

Kundenavn 2

Leverandørstatus

Start af leverance

Webaccesskode

Må medsendes

Må aldrig medsendes
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5.2 Målepunktsrelaterede stamdata 
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Målepunktsrelaterede stamdata E17 E17 E17 E18 E20 D01 D02 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14

Målepunktsdata

Afbrydelsesart

Aflæsningsdag

Aflæsningsform

Aflæsningsfrekvens

Aftagepligt (Ansvarlig: ENDK)

Balanceansvarlig ID

Effektgrænse Ampere

Effektgrænse kW

Elleverandør ID

Forventet årsforbrug

Ignorer tilladt grænse

Gyldighedsdato

Målepunktsadresse (sammensat)

Målepunktsadresse vaskeanvisning

Målepunkts art

Målepunkts ID

Målepunktskommentar

Målepunktstype

Netområde nr.

Parent målepunkts ID

Produkt

Tilslutningsstatus

Timedata

Afregningsdata

Afregningsform

Nettoafregningsgruppe

Abonnementstilknytning

Gebyrtilknytning

Tariftilknytning

Målerdata (kun for fysiske målepunkter)

Målercifre

Målerenhed

Måleromregningsfaktor

Målernummer

Målertype

Særligt for egenproducenter

Anlægskapacitet

Tilslutningstype

VærksGSRN

Særligt for udvekslingsmålepunkter

Fra net

Til net

Må medsendes

Må aldrig medsendes
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6. Oversigter over forpligtelser og sanktioner 

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende 

forskrift, jf. kapitel 2.1.  

Nedenstående er der indsat to skemaer, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktione-

res, samt hvilken aktør reglen gælder for. 

 

Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 

eller § 22, stk. 3 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for aktører 

med undtagelse af netvirksomheder 

Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af 

Elforsyningslovens § 31, stk. 2, kan Energinet i henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 3 med-

dele påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet træffe afgørelse om helt eller 

delvis udelukkelse fra at gøre brug af Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Energinets 

sanktioner, rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger 

således på en forpligtelse pålagt Energinet ved lov for at sikre markedets funktion, herunder 

brugen af Energinets ydelser.  

 

Vurderingen af om en virksomhed groft eller gentagende gange tilsidesætter sine forpligtelser 

skal i praksis håndteres ud fra en processuel tilgang: 

 

- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender 

den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den 

manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte ar-

bejdsdage med besked om at rette forholdet inden udløb af fristen.  

 

- Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev 

stilet til virksomhedens direktør indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage 

for korrektion af misligholdelsen/-erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en mang-

lende overholdelse af fristen vil medføre en grov tilsidesættelse af virksomhedens 

forpligtelser og medføre udelukkes af virksomheden fra benyttelse af Energinets ydel-

ser. 

 

Afgørelser efter Elforsyningslovens § 31, stk. 3 vil således blive baseret på den nævnte rykker-

procedurer og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister.    

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 – gældende for net-

virksomheder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens § 31 stk. 2, 

der vedrører virksomhedens bevillingsmæssige aktiviteter, skal Energinet jf. Elforsyningslovens 

§ 31, stk. 3, 2. og 3. pkt. orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet.  

 

Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningsloven § 22, stk. 3 – gældende for net-

virksomheder 

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22 stk. 3 vedrø-

rende oplysninger om måling af elektricitet, kan dette medføre påbud som anført i Elforsy-
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ningsloven § 85 c, stk. 1 samt eventuelle daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Energitil-

synet iht. Elforsyningslovens § 86, stk. 1. Hvis Energinet bliver opmærksom på / gjort opmærk-

som på tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22, stk. 3, vil dette blive hånd-

teret ud fra følgende formelle proces: 

- Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender 

den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den 

manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Endvidere oplyses det, at tilsidesæt-

telsen indberettes til Energitilsynet til videre foranstaltninger. 

 

OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskrif-

terne 

Hvis Energinet bliver opmærksom på / gjort opmærksom på andre tilsidesættelser af forpligtel-

ser for aktørerne i relation til anvendelse af forskrifterne, vil disse blive indberettet til Energitil-

synet eller Energistyrelsen, alt efter hvem der har kompetencen på området.  

Overtrædelserne ligger i disse tilfælde ikke inden for Energinets hjemmel til sikring af marke-

dets funktion, herunder anvendelsen af Energinets ydelser. Energinet har således ikke hjemmel 

til at sanktionere overtrædelserne, hvorfor Energinet vil registrere disse og rapportere over-

trædelserne til Energistyrelsen/Energitilsynet. Det vil dermed være op til Energistyrel-

sen/Energitilsynet at vurdere, om og i givet fald hvad der skal foretages yderligere i sagerne.   

 

Netvirksomhed forkortes NV, balanceansvarlig BA og Elleverandør EL. 
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Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 eller § 22, stk. 3 

 

Kapitel Sanktionerede regler Hvem 

retter 

reglen sig 

til 

Sanktionsbestemmelse 

3 

 

Stamdataansvaret indebærer, at den pågældende aktør skal indsamle, indmelde og vedligeholde stamdata i DataHub i 

henhold til lovgivningen og Energinets forskrifter. 

 

Stamdataansvaret indebærer desuden, at den ansvarlige aktør har ansvaret for, på anmodning fra Energinet, at fremlæg-

ge den fornødne dokumentation for rigtigheden af de stamdata, som aktøren jf. kapitel 4 registrerer i DataHub.  

 

Den stamdataansvarlige aktør skal opdatere stamdata samme dag eller 1. arbejdsdag efter ændringen træder i kraft hos 

aktøren. Ved skift af måler, herunder opdatering af målepunktsart samt målerdata for den fysiske måler, gælder dog at 

stamdata skal opdateres senest 6. arbejdsdag efter skæringsdato. Når DataHub har modtaget stamdataopdateringer, 

videresendes disse senest 1 time efter modtagelsen til de relevante modtagere heraf, som nærmere anført i kapitel 6.  

 

Elleverandøren er ansvarlig for alle kunderelaterede stamdata8, samt tilknytninger af Energinets tariffer (herunder afgif-

ter), jf. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. 

 

Det indebærer bl.a. en forpligtigelse til, at indberette og vedligeholde:    

- Kundenavn(e) 

- Kontaktnavn(e) og adresse til udsendelse af aflæsningskort, information om strømafbrydelse og diverse information 

fra netvirksomheden, herunder repræsentantskabsvalg 

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

 

8  Energinet og branchen aftaler i forbindelse med indførelsen af engrosmodellen nærmere, hvordan det sikres at elleverandøren kan overtage dette ansvar. Herunder hvordan henholdsvis stamdataansvaret overtages for eksisterende stamdata 

og i hvilken form, og hvordan nye stamdata tilføres i DataHub.   
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- Kunde CPR- eller CVR-nr. 

- Registrering af om kunden har elvarme, samt dato for ændring. 

- Vedligeholde tilknytninger af Energinets tariffer (herunder elafgifter) i DataHub. 

 

3 Stamdataansvaret indebærer, at den pågældende aktør skal indsamle, indmelde og vedligeholde stamdata i DataHub i 

henhold til lovgivningen og Energinets forskrifter. 

 

Stamdataansvaret indebærer desuden, at den ansvarlige aktør har ansvaret for, på anmodning fra Energinet, at fremlæg-

ge den fornødne dokumentation for rigtigheden af de stamdata, som aktøren jf. kapitel 4 registrerer i DataHub.  

 

Den stamdataansvarlige aktør skal opdatere stamdata samme dag eller 1. arbejdsdag efter ændringen træder i kraft hos 

aktøren. Når DataHub har modtaget stamdataopdateringer, videresendes disse senest 1 time efter modtagelsen til de 

relevante modtagere heraf, som nærmere anført i kapitel 6.  

 

(…) 

Netvirksomheden er ansvarlig for alle målepunktsrelaterede stamdata for de målepunkter, som netvirksomheden er må-

leansvarlige for, jf. Forskrift D1: Afregningsmåling. Netvirksomheden er herudover stamdataansvarlig for hovedparten af 

engrosrelaterede stamdata.  

 

Det indebærer bl.a. en forpligtelse til, at:    

- Indsamle alle stamdata i forbindelse med nettilslutning af nye anlæg.  

- Indsende afbrydelse og gentilslutning samt nedlæggelse af målepunkter til DataHub. 

- Indsende og vedligeholde alle målepunktsrelaterede stamdata, herunder målernumre, målepunktadresser, type af 

målepunkter, afregningsformer, aflæsningsformer, estimeret årsforbrug mv. pr. målepunkt til DataHub. 

- Oprette og vedligeholde prislister for egne nettariffer, abonnementer og gebyrer i DataHub. 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 
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- Vedligeholde tilknytninger pr. målepunkt for egne nettariffer, abonnementer og gebyrer pr. målepunkt. 

- Indberette eventuelle ændringer i tilknytninger af elafgifter til Energinet, som indsender opdateringen i DataHub på 

målepunkter, hvor ansvaret for vedligehold på målepunktet påhviler netvirksomheden. 

- Via beskrivelsen for priselementet meddele, hvis tariffen indgår i et forsøg med fleksibel tariffering.  

 

3.1 Elleverandøren og netvirksomheden skal mindst én gang månedligt lave en kontrol af, om de aktuelle stamdata for måle-

punkter, der ligger i DataHub, er identiske med dem, der ligger i henholdsvis elleverandørens og netvirksomhedens egne 

systemer – med undtagelse af CPR-nr. som ikke vises eller medtages i udtræk fra DataHub. Som minimum skal denne 

kontrol udføres på følgende måde: 
 

1. Der skal månedligt udtages en tilfældig stikprøve på mindst 400 aktuelle målepunkter9 uanset mængden af data 

for den pågældende aktør 

2. Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der er uoverensstemmelse mellem data i aktø-

rens eget system og DataHub, skal aktøren kontrollere samtlige data i de systemer, idet aktøren genfremsender 

alle data, der ikke er identiske. 

 

Elleverandøren og netvirksomheden kan i alle tilfælde vælge at kontrollere samtlige stamdata relateret til alle aktørens 

målepunkter hver måned. 

Elleverandøren og netvirksomheden skal på anmodning fra Energinet redegøre for, og i nødvendigt omfang dokumentere, 

egenkontrollen og overensstemmelse mellem stamdata i DataHub og data i aktørens egne systemer.  

Såfremt en aktør er opmærksom på ukorrekte data, skal denne gøre dataejer opmærksom på forholdet, således at det 

kan rettes i DataHub.  

EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

 

9
 Hvis aktøren er stamdataansvarlig for færre en 400 målepunkter skal stikprøven omfatte alle aktørens målepunkter. 
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Hvis der konstateres fejl i historiske data, skal rettelser kun indmeldes i DataHub, hvis der er tale om korrektioner, som 

har konsekvenser i afregningen overfor kunden eller aktøren, eksempelvis hvis der konstateres åbenlyse fejl i historiske 

priser for engrosrelaterede stamdata (abonnementer, gebyrer og tariffer) eller tilknytninger heraf pr. målepunkt.  

3.1 Elleverandøren og netvirksomheden skal mindst én gang månedligt lave en kontrol af, om de aktuelle stamdata for måle-

punkter, der ligger i DataHub, er identiske med dem, der ligger i henholdsvis elleverandørens og netvirksomhedens egne 

systemer – med undtagelse af CPR-nr. som ikke vises eller medtages i udtræk fra DataHub. Som minimum skal denne 

kontrol udføres på følgende måde: 
 

1. Der skal månedligt udtages en tilfældig stikprøve på mindst 400 aktuelle målepunkter10 uanset mængden af data for 

den pågældende aktør 

2. Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der er uoverensstemmelse mellem data i aktørens 

eget system og DataHub, skal aktøren kontrollere samtlige data i de systemer, idet aktøren genfremsender alle data, 

der ikke er identiske. 

 

Elleverandøren og netvirksomheden kan i alle tilfælde vælge at kontrollere samtlige stamdata relateret til alle aktørens 

målepunkter hver måned. 

Elleverandøren og netvirksomheden skal på anmodning fra Energinet redegøre for, og i nødvendigt omfang dokumentere, 

egenkontrollen og overensstemmelse mellem stamdata i DataHub og data i aktørens egne systemer.  

Såfremt en aktør er opmærksom på ukorrekte data, skal denne gøre dataejer opmærksom på forholdet, således at det 

kan rettes i DataHub.  

Hvis der konstateres fejl i historiske data, skal rettelser kun indmeldes i DataHub, hvis der er tale om korrektioner, som 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

 

10
 Hvis aktøren er stamdataansvarlig for færre en 400 målepunkter skal stikprøven omfatte alle aktørens målepunkter. 
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har konsekvenser i afregningen overfor kunden eller aktøren, eksempelvis hvis der konstateres åbenlyse fejl i historiske 

priser for engrosrelaterede stamdata (abonnementer, gebyrer og tariffer) eller tilknytninger heraf pr. målepunkt.   

 

4.1 

4.2 

Elleverandøren er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.1 og 4.2 listede stamdatafelter vedr. kunden EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

4.3 Netvirksomheden er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.3 listede stamdatafelter vedr. målepunktet med undtagel-

se af balanceansvarlig ID, elleverandør ID 

NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

4.3 Elleverandøren er ansvarlig for at vedligeholde stamdatafelterne balanceansvarlig ID og elleverandør ID EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

4.4 Elleverandøren er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.4 listede stamdatafelter vedr. kontaktadresser EL Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

4.4 Netvirksomheden er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.4 listede stamdatafelter vedr. målepunktsadresser NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

4.5 Netvirksomheden er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.5 listede stamdatafelter vedr. engrosrelaterede stamdata NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

4.6 Netvirksomheden er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.6 listede stamdatafelter vedr. måledata NV Elforsyningsloven § 86, 

stk. 1 og § 85 c, stk. 1 jf. 

§ 22, stk. 3 

4.7 Netvirksomheden er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.7 listede stamdatafelter vedr. egne stamdata NV Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 
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4.7 Elleverandøren er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.7 listede stamdatafelter vedr. egne stamdata EL 

BA 

Elforsyningsloven § 31, 

stk. 3 jf. § 31, stk. 2 

 

OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskriften 

Ingen forpligtelser på oversigt 2. 

 


