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Deltagere: Navn Virksomhed 

 Anders Stouge  Dansk Energi  
 Henrik Hornum  Dansk Energi  
 Michael Guldbæk Arentsen  Dansk Energi  
 Martin Lervad Lundø  Energinet DataHub 
 Jeannette Møller Jørgensen Energinet Elsystemansvar 
 Signe Horn Rosted  Energinet Elsystemansvar 
 Daniel Skovsbo Erichsen N1 og Evonet 
 Jens Fossar Madsen  Radius Elnet  
 Kristian Tilsted Thy-Mors Energi Elnet 
 Charles Nielsen TREFOR 
 
Afbud: 

 
Birger Bagger Mikkelsen 

 
Cerius 

   
Gæster:   
Pkt. 2 og 3: David Hartz Energinet Elsystemansvar 
Pkt. 2 og 3: Nicolaj Mølgaard Jacobsen Dansk Energi 
Pkt. 3: Ane-Katrine Zink Sørensen Energinet Elsystemansvar 
Pkt. 6: Karsten Feddersen Energinet Elsystemansvar 
   
 
Næste møde 9. marts 2021. 
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1. Velkommen og præsentation af dagens møde 
Formandskabet bød velkommen til det virtuelle møde og meddelte, at formandsskabet skifter 
fra årsskiftet så Anders Stouge bliver formand og Signe Horn Rosted bliver næstformand. Her-
udover repræsenterer Jens Fossar Madsen nu og fremover både Radius og Cerius og Birger 
Bagger Mikkelsen udtræder af TSO-DSO MSU. En ny deltager til TSO-DSO MSU vil blive udpeget 
i Dansk Energis Netudvalg. 
 
 
2. TSO-DSO tarifprojektet 
Med klimaaftalen fra 22. juni 2020 ophører udligningsordningen og i stedet lægges op til dan-
nelsen af indfødningstarifer og tilslutningsbidrag for elproducenter på både distributions- og 
transmissionsniveau. Behovet for en model for producentbetaling betyder at ressourcer på ta-
rifområdet prioriteres i den retning.. 
 
Derudover vil producenters kommende betalinger kunne have en virkning på designet af  tari-
fering mellem TSO og DSOer. 
 
Det er vigtigt at understrege, at myndighederne fastlægger rammerne, hvorpå TSO og DSOer 
koordineret i tariferingsprojektet går i dialog med interessenter for at konkretisere en model 
for producenternes betaling. 
 
Selve tariferingen mellem TSO og DSO’er kan give nogle afledte effekter over på reguleringen 
af såvel TSO og DSO’er. Disse reguleringsmæssige konsekvenser behandles ikke i TSO-DSO MSU 
sammenhæng, men håndteres hver især af TSO og DSO’erne  overfor myndighederne. 
 
Der blev på mødet givet de første indikationer på designet af  en TSO-DSO tarifering  og det 
blev aftalt at derkunne gives mere konkret forslag på det næste TSO-DSO MSU-møde. Et gen-
nemgående tema for arbejdet  er det stadige og fortsatte koordineringsbehov og sikre frem-
drift i det fælles arbejde. 
 
Københavnprojektet blev kort omtalt. Opstart sker 1. januar og samarbejdet tegner rigtig godt. 
 
AKTION: 

• Den foreløbige skitsering af en TSO-DSO-tarifering blev taget til efterretning med for-
ventningen om et mere konkret forslag på næste TSO-DSO MSU-møde. 

• TSO-DSO MSU besluttede, at reguleringsmæssige konsekvenser ikke behandles i MSU-
sammenhæng, men håndteres af TSO og DSO’erne hver især direkte overfor myndig-
hederne. 

 
 
3. Udvalgte dele af Elmarkedsdirektiv 
En række bekendtgørelser er i høring i medfør af implementering af elmarkedsdirektivet, hvor  
tre af dem blev gennemgået: aggregering, borgerenergifællesskaber og netvirksomhedsaktivi-
teter med henblik på drøftelser omkring afledte samarbejdsflader mellem hhv. Energinet og 
netvirksomhederne samt TSO-DSO NSU og TSO-DSO MSU. 
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Vedr. aggregeringsbekendtgørelsen skal både netvirksomheder og Energinet fastlægge de tek-
niske krav til adgang til aggregering. TSO-DSO MSU anbefalede en mere iterativ proces, der sik-
rer nødvendige NSU og MSU afklaringer paralelt. 
 
Vedr. borgerenergifællesskaber blev det støttet, at særreglen om tarifering af borgerenergifæl-
lesskaber i samarbejde bedst håndteres indenfor TSO-DSO MSUs eksisterende tarifsamarbejde. 
 
Vedr. netvirksomhedsaktiviteter så er det for netudviklingsplaner ikke givet, at det er i TSO-
DSO NSU der skal være en forankring, men det blev besluttet at i det omfang fleksibilitetsydel-
ser har betydning for disse planer, så skal TSO-DSO MSU involveres. 
Vedrørende krav for deltagelse på markeder for ikke-frekvensrelaterede systembærende ydel-
ser samt fleksibilitetsspecifikationer støttede TSO-DSO MSU, at netvirksomhederne giver et op-
læg til TSO-DSO NSU, som afklarer det tekniske inden TSO-DSO MSU derpå  ser på spørgsmål 
om selve markedsdesignet. 
Endelig støttede TSO-DSO MSU anbefaliingen om, at der i regi af TSO-DSO NSU  startes en dia-
log om de tekniske krav vedr. adgang til distributionsnettet. 
 
De seneste overskrifter i pressen om lokale kombinationer af produktion og forbrug blev også 
drøftet. Dette accentuerer behovet for snarlige løsninger og dermed samarbejdet. 
 
AKTION:  

• Formand og næstformand for TSO-DSO MSU drøfter opgaverne i den nye bekendtgø-
relse for netvirksomheder med TSO-DSO NSU. 

 
 
4. Registrering af anlæg i private husstande 
Der blev kort redegjort for sagen og at der tegner sig de nødvendige hjemler i lovgivningen til 
dataindhentning. 
 
Netvirksomheders dobbelte indberetning af ens data til både stamdataregistret og DataHub 
er utidssvarende og TSO-DSO MSU ser gerne dette fjernet. 
 
 
5. DataHub 3.0 
Udkast til kommissorium for DataHub 3.0s Advisory Board blev taget godt imod og støttet af 
TSO-DSO MSU. Advisory Board skal således sikre forankring i branchen, hvor netvirksomheder-
nes deltagelse forventes udpeget af netvirksomhederne i TSO-DSO MSU.  
 
Det endelige kommissorum afventer enkelte legitime parters input. 
 
Med den primære brancheforankring i DataHub 3.0 advisory board, vil TSO-DSO MSU fremad-
rettet kun kort blive orienteret  om arbejdet med DataHub 3.0.  
 
 
6. Flexstatus 
Implementering af flexafregning startede ultimo 2017 og er nu meget tæt på at være en reali-
tet for alle tidligere skabelonkunder, hvor planerne for indfasning generelt har været fulgt. 
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Alt i alt er der tale om et skæringstidspunkt ved årsskiftet for understøttelsen af elmarkedet og 
danske elforbrugere som godt kan markeres. 
 
Selvom alle målepunkter vil blive håndteret som flexafregnede vil der alligevel også efter års-
skiftet forekomme et mindre antal målere som ikke fjernaflæses. 
 
Dette beror på at der visse steder bl.a. pga. COVID-19 har været forsinkelse med målerudskift-
ning. Dette håndteres inden for markedsreglerne med estimationer og i drøftelse mellem myn-
dighederne og Energinet og Dansk Energi i det omfang det herudover skulle blive nødvendigt. 
 
AKTION: 

• Der udsendes fælles information til offentligheden i december for at markere en vel-
lykket indførelse af flexafregning. 

 
 
7. Konkret DSO-fleksibilitetsforsøg med aggregator 
Det konkrete forsøg med fleksibilitet mellem Radius og TRUE Energy blev gennemgået. Pointer 
om at fleksibilitet er en fordel for netselskaber og at kundepræferencer grundlæggende skal 
være bestemmende for optimal kapacitet blev præsenteret. 
 
TSO-DSO MSU kvitterede for et godt og informativt oplæg.  
 
 
8. Internationale aktiviteter 
Der blev fra TSO- og DSO-siden orienteret om diverse internationale aktiviteter. 
 
 
9. Evt. og kommunikation 
Der blev sat to møder i kalenderen for 2021, henholdsvis den 9. marts og den 26 oktober. 
 


