
  

Energitilsynet har i en e-mail af 4. juni 2018 anmodet Datatilsynet om eventu-
elle bemærkninger til ovennævnte udkast til sekretariatsafgørelse.

Vi går ud fra, at behandlingen af personoplysninger vil ske inden for 
rammerne af databeskyttelsesloven og forordning (EU) 2016/679.

Datatilsynet har ikke yderligere bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen

Rasmus Arslev 
Fuldmægtig, cand.jur.
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Høringssvar vedrørende Energitilsynets sekretariats udkast til afgørelse 
om Energinets anmeldte metoder i forskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere udkastet til sekretariatsafgørelse ved-

rørende Energinets anmeldte metoder i forskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I. 

 

Der er tale om metoder, som også er blevet kommenteret i forbindelse med Energitilsynets 

sekretariats høring kort efter anmeldelsen. Vores synspunkter er stadigt de samme, hvorved 

vi ikke har anledning til at give yderligere kommentarer til de anmeldte metoder. Vi henviser 

til vores høringssvar af 6. november 2017. 

 

Derfor vil vi i stedet henlede Energitilsynets opmærksomhed på spørgsmålet om, hvordan 

det afgøres, hvornår forhold bør anmeldes som en metode. 

 

Dansk Energi har i sit tidligere høringssvar problematiseret, at Energinet indfører begrebet 

”omfiksering” uden metodeanmeldelse. Dette har afstedkommet en mailkorrespondance mel-

lem Energinet og Energitilsynets sekretariat (bilag 7 i høringsmaterialet). Heri findes argu-

menter fra Energinets side om, at ændringer af forhold, der tidligere ikke har været metode-

anmeldt (fiksering og forventet årsforbrug), ikke behøver metodeanmeldelse. Dansk Energi 

finder ikke dette argument validt, idet der jo kan være tale om store indgribende ændringer 

(for så vidt angår fiksering, er dette muligvis ikke tilfældet) for aktørerne, uanset om der tidli-

gere har været en metodeanmeldelse eller ej.  

 

Endvidere står i samme mail-korrespondance vedr. refiksering, at omfiksering er en naturlig 

konsekvens af det anmeldte forløb. Heri er Dansk Energi uenig. Eksistensen af en arbejds-

proces med automatiske udsendelser af ukontrollerede data, der først efterfølgende kontrol-

leres, er bestemt ikke en naturlig konsekvens, men er en bevidst valgt arbejdsproces. Ener-

ginet træffer et metodevalg, idet de vælger en sådan procedure. 

 

Grundlæggende er Dansk Energis holdning til selve denne omfikseringsproces den samme 

som givet i høringssvaret fra 6. november 2017; det er en uskøn proces, idet data principielt 

bør valideres inden udsendelse. 

Dok. ansvarlig: HHO  
Sekretær:   
Sagsnr:  2007-143  

Doknr: d2018-10638-6.0  
20. juni 2018  
  

mailto:post@energitilsynet.dk
mailto:subo@energitilsynet.dk


2 

 

 

 

 

Derudover er refikserede data et afregningsgrundlag og væsentlige beskrivelser af arbejds-

processen vedr. noget så vigtigt som afregningsgrundlag, bør metodeanmeldes. 

 

Dansk Energi er derfor uforstående overfor det forhold, at Energitilsynets sekretariat ikke i 

udkastet til afgørelse forholder sig til, om de udvalgte metoder i anmeldelsen egentligt er det 

rette udvalg af metoder i forhold til de forskriftsændringer, der er tale om. 

 

Som det lige nu foreligger, så fremstår det som om, at Energinet er helt fri til at vælge, hvad 

der skal metodeanmeldes, og at Sekretariatet for Energitilsynet ikke tager stilling til andre 

forskriftsændringer end de metodeanmeldte. 

 

Fra Dansk Energis side ønskes således, når der som her konkret rejses en problemstilling, 

en mere aktiv stillingtagen til og vurdering af, om udsnittet af metoder udvalgt til anmeldelse 

er det rette. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 
 

Henrik Hornum 


