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Formål 

Teknik- og Implementeringsgruppen (TI) er et forum, hvor markedsaktører, deres IT leverandø-

rer og Energinet DataHub drøfter og afstemmer forhold omkring DataHub, IT-processer og an-

dre it-løsninger, der understøtter detailmarkedet. 

 

Formålet med gruppen er at sikre en effektiv it-understøttelse af eksisterende og fremtidige 

markedsprocesser på tværs af el-markedet. 

 
TI kan give anbefalinger til den praktiske implementering af markedsregler og lovgivning. Er det 

TI´s vurdering, at ændringer/forbedringer i DataHub samlet set er i markedsaktørernes inte-

resse, og forudsætter disse ændringer betydelige investeringer hos aktørerne, indstiller TI 

dette til behandling i et relevant fora. Tilsvarende vil være gældende for eventuelle drøftelser 

som har karakter af strategi – et eksempel på sidstnævnte kunne være udvikling og implemen-

tering af en ny aktør gruppe. 

 

Opgaver 

TI´s hovedopgaver er: 
 

• Udarbejde forslag til ændringer i it-understøttelsen af eksisterende markedsproces-

ser, hvor dette kan medvirke til en effektivisering eller en begrænsning i antallet af fejl 

• Udarbejde forslag til optimeringer og effektiviseringer til DataHub på baggrund af de 

erfaringer, der opbygges gennem den daglige drift 

• Udarbejde forslag til it-understøttelse af nye markedsprocesser, der viser sig nødven-

dige på grund af lovgivning eller markedsønsker. 

• Udarbejde og vedligeholde procedurer for sikring af datakonsistens og datakvalitet i 

fælles aktørdata 

• Drøfte og foreslå ændringer til BRS- og RSM-dokumenterne  

• Sikre at der udarbejdes planer for releases, rettelse af væsentlige fejl samt at der sik-

res fornuftige testmuligheder 

• Sikre fælles regler for test af aktørernes og it-leverandørernes it-løsninger i forbin-

delse med introduktion af helt nye løsninger eller større releases 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/131417/df18c99aea4be5066a649eb79056706e/DA
http://adlegacy.abledocs.com/131417/df18c99aea4be5066a649eb79056706e/DA
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• Sikre at implementering af IT ændringer hos Energinet sker under rimelig hensyntagen 

til aktørernes IT-systemer, herunder at ændringer varsles i fornuftig tid, inden ændrin-

gerne gennemføres. 

 

Forslag fra TI som er en væsentlig ændring af gældende praksis eller som ligger ud over gæl-

dende forskrifter forelægges relevant fora, der foretager en forretningsmæssig vurdering af 

forslagene, inden disse evt. foreslås implementeret. 

 

Snitflader til andre fora: 

 

Detailmarkedsforum (DF) 

DF er et åbent forum. DF skal sikre en tæt dialog og samarbejde om Energinets opgaver på de-

tailmarkedet, herunder sikre effektive markedsprocesser gennem løbende udvikling af details-

markedsforskrifter. 

 

DF og TI skal i fællesskab sikre, at markedsudvikling og teknisk implementering sker koordine-

ret ved fx at DF ikke indstiller løsninger som ikke kan understøttes teknisk. 

 

Markedssamarbejdsudvalget (MSU) 

I MSU deltager netselskaberne, Dansk Energi og Energinet. MSU skal understøtte et tillidsfuldt 

og effektivt samarbejde om udviklingen af distributions- og transmissionsselskabernes opgaver 

som neutrale markedsfacilitatorer. 

  

MSU sikrer eventuel inddragelse af TI, hvor dette måtte skønnes hensigtsmæssigt i forhold til 

eventuelle implementeringsmæssige konsekvenser. 

 

Medlemmer af TI 

Deltagerne i TI er proces-/IT-ansvarlige fra udvalgte elleverandører og netvirksomheder samt 

medarbejdere Energinet eller dennes datterselskaber. Derudover deltager nogle af markedsak-

tørernes IT-leverandører for at sikre tilgang til teknisk viden om de løsninger, der anvendes i 

branchen, samt at sikre en effektiv implementering af besluttede ændringer.  

 

TI består af: 

 

• Op til 4 medlemmer fra Energinet eller dennes datterselskaber (herunder formand-

skab) 

• Op til 5 medlemmer fra netselskaber 

• Optil 5 medlemmer fra elleverandører 

• Op til 3 medlemmer fra de mest udbredte IT leverandører 

• Op til 2 medlemmer fra øvrige it-leverandører  

 

Medlemmer til TI-gruppen udpeges af Energinet DataHub. Det er for Energinet DataHub vig-

tigt, at udpegede medlemmer gennem sine kompetencer kan repræsentere bredt og evner at 

se ud over egne interesser, således løsninger implementeres til størst mulig gavn for helheden. 

Det er forventningen, at medlemmer af TI kan afse 2-3 dage hvert kvartal til arbejdet i TI om-

fattende såvel forberedelse, mødedeltagelse og gennemlæsning af referat.  

 

Et medlem er personligt udpeget, og medlemskabet kan således ikke overdrages til anden re-

præsentant fra medlemmets selskab (koncern), ligesom det ikke er muligt at deltage i TI´s mø-
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der med suppleant. Da Energinet DataHub ønsker at sikre en bred repræsentation fra bran-

chen, forbeholder Energinet DataHub sig ret til, i fald et medlem skifter ansættelse til en kon-

cern som i forvejen er repræsenteret i TI, at tilbagekalde udpegningen af den ene af koncer-

nens repræsentanter.  

 

Energinet DataHub vil ultimo hvert kalenderår tage stilling til, hvorvidt udtrådte medlemmer 

skal erstattes med repræsentant, fra den kategori hvorfra medlemmet er udtrådt.  

 

 
Forretningsorden 

TI afholder møder efter behov, dog mindst et møde hvert kvartal. 

 

• Møderne kan være fysiske eller via Teams. Møderne har typisk en varighed af 4-5 ti-

mer.  

• Forslag til dagsorden og emner udarbejdes af Energinet DataHub på grundlag af input 

fra TI-gruppen selv, arbejdsgrupper eller andre fora 

• TI udsender dagsorden senest en uge før møderne  

• Energinet DataHub bestræber sig endvidere på, at materiale til behandling på mø-

derne udsendes ligeledes senest 1 uge inden mødet afholdes.  

• Efter hvert møde udarbejder Energinet DataHub et referat, til medlemmernes god-

kendelse. 

• TI medlemmer vil efter modtagelse af referat have 1 uge til indsigelser eller til kom-

mentering af referatet. 

• Referat fra TI mødet vil sammen med præsentation fra mødet blive offentliggjort 

umiddelbart efter udløb af medlemmernes indsigelsesfrist på Energinets hjemmeside. 

 

Ekstern kommunikation 

Energinets præsentation samt referat fra mødet bliver gjort offentligt tilgængeligt på Energi-

nets hjemmeside eller lignende fora. Indstillinger og arbejdsmateriale til TI medlemmer offent-

liggøres ikke. 

 

Arbejdsgrupper 

I tilfælde hvor et emne skal behandles mere detaljeret kan TI udpege en arbejdsgruppe. TI ud-

peger medlemmer til arbejdsgruppen i fællesskab med Energinet DataHub. Deltagere i arbejds-

grupper kan godt være deltagere udenfor TI´s personkreds. 

 

Energinet DataHub vil sikre, at arbejdsgruppen løbende får arbejdsoplæg på gruppens opgave-

områder og at resultaterne af arbejdsgruppens arbejde bliver dokumenteret og forelagt TI. Når 

emner er behandlet af TI, gøres disse tilgængelige for alle aktører og andre interessenter via 

præsentation og referat fra TI mødet, hvorpå emnet er behandlet. 

 

TI medlemmer afholder egne udgifter i forbindelse med gruppens arbejde. 

 
 
 
 


