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Opmærksomhed vedr. behandling af stamdata for solceller 
 

Den seneste tids usikkerhed om solcelleordningen har medført en del kreativitet i markedet. Energinet.dk 

har således fået konkrete henvendelser som indikerer, at kravene i nettoafregningsbekendtgørelsen søges 

omgået, f.eks. ved at anmode om nettoafregning for anlæg, med en idriftsættelses dato, hvor anlægget 

ikke eksisterer. Der er således risiko for, at der i stamdataregisteret oprettes anlæg, som i realiteten ikke 

eksisterer.  

 

Der har på denne baggrund fra netvirksomhederne været udtrykt tvivl om ansvarsforholdende i relation til 

at sikre korrekte og valide stamdata. Vi skal derfor præcisere ansvarsfordeling. 

 

Opgaven med korrekt registrering af anlæggene i stamdataregisteret følger stamdatabekendtgørelsens 

regler. Det er vigtigt for Energinet.dk, at kvaliteten af data er høj, og de er valide. 

 

Stamdatabekendtgørelsen tillægger Energinet.dk hjemmel til at fastsætte, at netvirksomhederne indberet-

ter de fornødne stamdataoplysninger. Herunder kan Energinet.dk bestemme, hvorledes netvirksomheder-

ne skal dokumentere kvaliteten af stamdataoplysningerne.  

 

Ansvaret for kvaliteten af de oplysninger, der indmeldes til stamdataregisteret ligger således hos netvirk-

somhederne og Energinet.dk. Det betyder, at har en netvirksomhed mistanke om ”snyd”, har netvirksom-

heden en forpligtelse til at sikre sig, at stamdata er korrekte og opfylder de fastsatte kvalitetskrav, herunder 

naturligvis at anlæggets (forventede) idriftsættelsesdato er plausibel.  

 

Verifikation af stamdataoplysningerne kan efter bekendtgørelsen ske ved at indhente oplysninger (doku-

mentation for de afgivne oplysninger) fra anmelder herunder i bestemt form og til bestemte tidsfrister. 

   

Stamdatabekendtgørelsen fastlægger i forlængelse heraf, at hvis netvirksomheden ikke sikrer sig, at stam-

data er korrekte eller opfylder de fastsatte kvalitetskrav, kan Energinet.dk kræve, at netvirksomheden sik-

rer validitet og kvalitet af oplysningerne. En validering kan f.eks. ske ved fotodokumentation, kopi af købe-

kontrakt med leveringdato eller kopi af installationsblanket.   

  

På denne baggrund skal vi indskærpe, at netvirksomhederne – ved konkret mistanke om ”snyd” – aktivt 

sikrer sig, at stamdata for et anlæg er valide og opfylder kvalitetskravene. En validering kan som nævnt ske 

ved at kunden fremlægger fotodokumentation af anlægget, kopi af købekontrakt med leveringsdato eller 

kopi af installationsblanket.  

 


