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ENERGINETS VÆRDISÆT FOR DATAETIK 
 

 

 

1. Formål 

Energinets værdisæt for dataetik beskriver Energinets ønske om at arbejde proaktivt og målret-

tet med dataetik. Værdisættet er et udtryk for Energinets generelle ønske om åbenhed og trans-

parens igennem sin virksomhed. 

 

Værdisættet vedtages af Koncerndirektionen på indstilling fra direktøren for Koncernjura og gæl-

der for hele Energinet og alle medarbejdere i Energinet. De holdninger, værdier og ambitioner, 

som værdisættet udtrykker, er med andre ord noget, vi forlanger af os selv – noget, vi vil leve op 

til og noget, vi som virksomhed til enhver tid skal kunne holdes ansvarlige for. 

 

2. Fundament 

Energinet er en virksomhed med et betydeligt samfundsansvar. Vi skal sikre høj forsyningssik-

kerhed, omkostningseffektiv energiforsyning og understøtte regeringens ambitioner om den 

grønne omstilling. For at lykkes med dette driver vi forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er 

afhængig af data, der stammer fra både personer, virksomheder og egne anlægsfaciliteter. Ener-

ginet ønsker at offentliggøre så meget data som muligt for at understøtte aktiviteter, der frem-

mer den grønne omstilling. Udover de love og regler, der regulerer området, er der et etisk an-

svar, som Energinet tager særdeles alvorligt. 

 

Data spiller en stigende rolle i vores samfund og i verden generelt, og data er vigtige for den 

grønne omstilling. I Energinet behandler og opbevarer vi mange typer og store mængder af data, 

og det stiller stadig større krav til, at vi har kontrol over data, herunder det sikkerhedsmæssige 

aspekt. Derudover er det vigtigt for Energinet, at omverdenen kan have tillid til vores etiske 

håndtering af data; det er dette værdisæt med til at tydeliggøre og sikre. 

 

Arbejdet med dataetik understøttes af interne retningslinjer for håndtering af data, og alle med-

arbejdere informeres om dataetik, datasikkerhed og korrekt håndtering af data generelt. Når 

Energinet udleverer eller udstiller data, sker det altid med hjemmel i lov eller på baggrund af 

samtykke. 

 

Lovgivningen og regelgrundlaget for håndtering af data er generelt ikke på højde med den tek-

nologiske udvikling. Energinet tilstræber derfor en proaktiv tilgang til brug af data og dermed 

også til dataetik, så vi ser dataetik som andet en blot juridisk compliance. Dette sker blandt andet 
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gennem åbenhed og transparens, herunder åbenhed om eventuelle databrud samt gennem ef-

fektiv læring af disse. Anmeldelser gennem Energinets whistleblowerordning bidrager desuden 

til denne læring. 

 

3. Indsatsområder 

Ekspertgruppen for dataetik har udarbejdet et dataetisk værdikompas1. Energinets indsatsom-

råder for dataetik tager udgangspunkt i dette dataetiske værdikompas, der har 6 fokusområder: 

Selvbestemmelse, lighed og retfærdighed, værdighed, progressivitet, ansvarlighed og diversitet. 

 

Selvbestemmelse  

Udgangspunktet for Energinets datahåndte-

ring er, at de personer og virksomheder, hvis 

data Energinet håndterer, har størst mulig 

selvbestemmelse over deres egne data. 

 

Lighed & Retfærdighed  

Energinet ønsker at offentliggøre mest mu-

ligt data. Energinet giver lige adgang til data, 

så alle får samme adgang til data.  

Energinet arbejder med retfærdighed i al da-

tabehandling, herunder ved brug af meto-

der, der sikrer mod enhver form for bias. 

 

Værdighed  

Individet respekteres i alle dataprocesser, 

dvs. data anvendes ikke mod den enkeltes 

interesser. Data beskyttes mod misbrug og 

deraf følgende diskrimination. 

 

Progressivitet 

Energinet arbejder kontinuerligt med udvik-

ling af effektive, etiske dataløsninger, der bi-

drager til den grønne omstilling og en sund 

samfundsudvikling. 

Ansvarlighed 

Energinet vil være en ansvarlig virksomhed, 

der sikrer transparens i hele sin virksomhed, 

herunder gennem åbenhed om egne data. 

Energinet vil kunne redegøre for data flo-

wet, fra data kommer ind, til data udstilles 

eller udleveres, så der aldrig er tvivl om, 

hvor data stammer fra. 

Diversitet 

Energinet sikrer i sin udvikling af datasyste-

mer, at forskellige behov og interesser tæn-

kes ind allerede i designfasen, så alle befolk-

ningsgrupper i Danmark er tilgodeset. 

 

 

 

4. Forvaltning og revision 

Energinets værdisæt for dataetik forvaltes af direktøren for Koncernjura på vegne af Koncerndi-

rektionen, herunder udarbejdelse, ajourføring, løbende opfølgning samt rapportering. 

 

Koncernens arbejde med dataetik rapporteres årligt, med input fra Energinets DPO (Data Pro-

tection Officer) og CISO (Chief Information Security Officer), og indgår i årsrapporten. 

 

 

 

 

 

Koncernpolitikken for Dataetik er godkendt af Koncerndirektørgruppen den 01.12.2021. 

 

 

1 Anbefalinger fra Ekspertgruppen om dataetik, november 2018 (link) 
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