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1. Velkommen og gennemgang af dagsorden  
Formandsposten er fraårsskiftet skiftet til Anders Stouge, som bød velkommen til dagens 
møde. Der blev også budt velkommen til Marie Budtz Pedersen afdelingsleder for Økonomi og 
Regulering i Energinet Elsystemansvar, som deltog for første gang. 
 
 
2. MSU Årsprogram 
Der var en drøftelse af, at MSU skulle have mere et langsigtet og strategisk sigte, hvor fokus 
skal være mere på principielle end operationelle emner og hvor tidshorisonten skal være frem 
mod 2030. Det aftaltes at  et årligt seminar/brainstormingmøde også bør være en del af årska-
dancen. Endvidere skal møderækken herudover fastlægges til tre årlige ordinære møder. 
 
Evalueringen af 2020 var tilfredsstillende, navnlig i lyset af at bl.a covid-19 havde bevirket for-
sinkelse. 
 
For 2021 er der  fem punkter på programmet: 1. Afgørelser og konsekvenser vedrørende seri-
elle operatørmålinger (aggregator); 2. TSO-DSO-tarifering; 3. Producenttarifering og 4.Egenpro-
ducenter. (Ref. bemærkning: Sidst på mødet blev emnet; fremtidige behov for stamdata om 
elnettets topologi. Dette emnet blev besluttet også at komme i årsprogrammet for 2021) 
 
AKTION: 
Sekretariatet finder datoer for et ekstra ordinært MSU-møde inden sommerferien samt et fy-
sisk semniar/brainstormingmøde i det tidlige efterår. 
Sekretariatet opdaterer årsprogrammet for 2021 med det fremkomne på mødet. 
 
3. Formandsmøde mellem NSU og MSU 
Nyudstedelsen af tre nye bekendtgørelser (netselskabers aktiviteter, borgerenergifællesskaber 
og aggregeringsvirksomheder) har medført et behov for at koordinere på tværs af NSU og 
MSU. 
 
Arbejdsdelingen blev gennemløbet og der var generelt enighed i det formandsskaberne var 
nået frem til. Omkring netudviklingsplanerne blev det dog fremført, at disse også vil være rele-
vante at drøfte i MSU, selvom formandsskaberne havde set denne del af bekendtgørelsen om 
netaktiviteter som et samarbejde uden for NSU og MSU. 
 
Dette vil der blive taget højde for i MSUs arbejde og derudover var en vigtig konklusion fra mø-
det mellem formandsskaberne atl der fremadrettet afholdes ½-årige møder mellem formands-
skaberne. … 
 
4. Ny kompensationsforpligtelse  
Der var en bred drøftelse af, hvad de juridiske, økonomiske og tekniske aspekter af belastnings-
omfordelingen indebærer foruden, hvor emnet bedst forankres: NSU eller MSU. Dansk Energi 
og Energinet er i god dialog med Energistyrelsen om den jurdiske fortolkning og tilgang, som 
for nuværende er at udarbejde en løsning for en nettilslutningsaftale og heri definere, hvornår 
det skal markedsgøres. Givet der både er tekniske og markedsmæssige perspektiver vil MSU 
genbesøge emnet, når der foreligger nyt. 
 
5. Fleksibilitetsplatforme og -markeder 
Den gensidig vidensdeling viste, der til stadighed er behov for at tale sammen, hvilket bl.a. be-
kræftes af en allerede aftalt workshop mellem Dansk Energi og Energinet, hvor også sikring af 
den fremadrettede vidensdeling er på agendaen. 
 
6. Serielle operatørmålinger 
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Modellerne for nyttiggørelse af operatørers målinger blev drøftet. Der var både overordnet 
enighed om at selve nyttiggørelsen skal finde sted , altså at aktørernes  serielt opsat måler bag 
en netselskabs-hovedmåler skal i brug i markedet.  
Der var også enighed om at støtte model 2 hvor nyttiggørelsen skal ske under netselskabets 
ansvar, hvorved ellov, markedsforskrifter og datahubben ikke fordres ændret. 
Næste skridt er et evalueringsmøde med de to deltagere i pilotprojektet hvor understøttelsen 
af aktørernes behov og mulighed for værdiskabelse vurderes.  
 
AKTION: Sekretariaterne færdiggør afrapportering om pilotprojektet til fælles ekstern kommu-
nikation, der sendes til skriftlig kommentering inden offentliggørelse. 
 
 
7. Tariffer 
 
TSO-DSO-tarifering 
Projektledelsenn for TSO-DSO tarifering fremlagde forslag til model, som  blev støttet af MSU.. 
MSU støtter endvidere at projektledelsen nu starter dialog med myndighederne efter TSO-DSO 
Koordinationsudvalget har behandlet sagen den 7. april 2021.  
 
MSU understregede vigtigheden af at tage den nødvendige tid til implementering samt tydelig 
rettidig ekstern kommunikation om indførelsen.  
 
Producenttarifering 
Vedrørende en kommende producentarifering blev samspillet mellem DSO– og TSO-niveau 
drøftet. Heri ligger bl.a koordinering omkring interessentinddragelse og bindingen for at have 
en tarifering klar på DSO-siden fra 2023. 
 
Modernisering af systemtarif 
Der blev orienteret om Energinets påbegyndte arbejde med at modernisere systemtariffen. 
 
8. Fremtidige behov for stamdata om elnettets topologi 
Der blev fremlagt et forslag om at få undersøgt behovet for registrering af stamdata for el-
nettes topologi. Forslaget fik bred opbakning. Placering af sådanne data blev også drøftet og 
det blev påpeget, at det er vigtigt at data ikke vedligeholdes flere steder samtidigt. Afdæknin-
gen af databehovet skal følges med en afdækning omkring hvordan en governancestruktur kan 
se ud for en sådan stamdata-samling. 
 
AKTION: 
Arbejdet igangsættes med at: 
1. Identificere fælles databehov hos DSO og TSO og den værdi fælles indhentning og vedlige-

hold vil kunne  skabe 
2. Danne forslag til governancestruktur og teknisk løsning  
3. Formandsskabet udpeger navngivne ressourcer til opgave 
Herudover tilføjes aktiviteten til årsprogrammet. 
 
9. Internationale aktiviteter 
Der var en kort orientering om Nordic Electricity Market Forum, som både Dansk Energi og 
Energinet deltager i.  
Der blev givet status fra Dansk Energi om dannelsen af  EU-DSO-enheden. 
 
 
10. Evt. og kommunikation  
Intet at bemærke. 
 
 


