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Lidt om arbejdsprocessen

• En del af Energi på Tværs

• November 2017

– Identificere problemstillinger mv. i regi af arbejdsgruppe 4

• Januar 2018

– Første udkast til hvidbog. Kommentarer

• Februar 2018

– Revideret udkast. Kommentarer

– Endelig udgave den 28. februar 2018

• Marts 2018

– Præsentation



Anvendelsesmulighederne

• Aktørerne

– Kommuner

– Forsyningsvirksomheder

– Leverandører af energiforbrugsdata

– Den Offentlige Informationsserver (OIS)

– Energinet.dk

– (Ejendomsmæglere)

Hvilke oplysninger vil hvem gerne bruge til hvad?



Anvendelsesmulighederne

• BBR-oplysninger om ejendommens energiinstallationer hos:

– OIS (registeransvarlig)

• BBR-oplysninger om ejendommens energiforbrug hos:

– OIS (registeransvarlig)

• Andre oplysninger om energiforbrug, herunder målerdata, hos:

– Datahubben (Energinet.dk)

– Forsyningsselskaberne selv

• Kundeoplysninger, herunder navn og adresse, men ikke energiforbrug, hos:

– Energiselskaberne

• Oplysninger om energimærkning hos:

– Energistyrelsen (registeransvarlig)

Energiforbrugsdata for private borgere – hvad omfatter det?



Anvendelsesmulighederne

• Strategisk energiplanlægning:

– ”Giver kommunerne mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt 

og energieffektivt energisystem” (Energistyrelsens vejledninger om strategisk 

energiplanlægning)

– Forsyningsselskaberne forpligtet til at kortlægge energileveringen i deres 

forsyningsområde efter kategorier af forbrugere og energianvendelse, jf. 

energisparebekendtgørelsen



Anvendelsesmulighederne

• Energispareformål:

– Kommuner begrænset af kommunalfuldmagten i forhold til direkte i energirenovering mv., 

men kan finansiere gennemgang af bygninger med fokus på energiforbrug, herunder i 

samarbejde med forsyningsselskaberne, jf. Energistyrelsens vejledninger

– Forsyningsselskaberne forpligtet efter energisparebekendtgørelsen til at oplyse deres

forbrugere om muligheden for at opnå energibesparelser



Anvendelsesmulighederne

• Generelt:

– I hvilket omfang må aktørerne indhente og anvende energiforbrugsdata for private til brug for 

strategisk energiplanlægning og energispareformål?

• Konkret:

– I hvilket omfang må kommuner indhente og anvende oplysninger om enkeltpersoners 

energiforbrug til brug for målrettede tilbud om energirådgivning mv.?

Problemstillingen



Reglerne

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af 

fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger

• Træder i kraft den 25. maj 2018

• Erstatter persondatadirektivet og den nugældende persondatalov

• Begrænset ”nationalt råderum” i forhold til tidligere, da forordningens regulering som 

udgangspunkt er udtømmende

• Suppleres i national dansk ret dog af:

– Den kommende lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 

oplysninger (databeskyttelsesloven)

– Regler i anden lovgivning, herunder BBR-loven, hvis hjemmel hertil i f.eks. forordningens 

artikel 6, stk. 3.

Databeskyttelsesforordningen



Reglerne

• Regulerer behandling af personoplysninger

• Personoplysninger

– Oplysninger, som kan henføres til en bestemt person

– Oplysninger om energiforbrug i en enkelt bolig anses i dansk lovgivningspraksis for 

personhenførbare, hvis de kan henføres til en enkelt beboer eller eventuelt en familie.

– Men ikke, hvis oplysningerne vedrører energiforbruget i en bygning med flere boligenheder

– Tilsvarende gælder oplysninger om energiinstallationer og energimærkning mv.

• Behandling

– Enhver aktivitet, herunder indsamling, registrering, opbevaring, ændring, videregivelse, 

samkøring og sletning.

– Omfatter f.eks. også energimåling

• Den registreredes rettigheder

– Oplysningspligt, indsigtsret og indsigelsesret

Databeskyttelsesforordningen



Reglerne

• Skelner mellem almindelige oplysninger og følsomme oplysninger

• Følsomme oplysninger omfatter bl.a. oplysninger om:

– Race, etnisk oprindelse, politisk og religiøs overbevisning, helbred og seksuel orientering

– Opregning udtømmende, dvs. omfatter ikke oplysninger om energiforbrug

• Almindelige oplysninger

– Alle andre oplysninger, herunder oplysninger om energiforbrug

Databeskyttelsesforordningen



Reglerne

• Behandlingsprincipper, jf. artikel 5

– Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed

– Formålsbegrænsning

– Dataminimering

– Rigtighed

– Opbevaringsbegrænsning

– Integritet og fortrolighed

– Ansvarlighed

Databeskyttelsesforordningen



Reglerne

• Behandling af almindelige oplysninger kun lovlig, hvis, jf. artikel 6, stk. 1:

• Samtykke, jf. litra a, eller nødvendig af hensyn til:

Databeskyttelsesforordningen

Begrundelse ”Nationalt råderum”? Offentlige myndigheder? Private?

b. Kontrakt Nej, kun jf. kontrakten Ja Ja

c. Retlig forpligtelse Ja, jf. artikel 6, stk. 3 Ja Ja

d. Vitale personlige 

interesser

Nej, vurderes efter forordningen 

alene

Ja Ja

e. Opgave i samfundets 

interesse eller offentlig 

myndighedsudøvelse

Ja, jf. artikel 6, stk. 3 Ja Ja

f. Legitim interesse, med

mindre den registreredes 

interesse går forud 

herfor

Nej, vurderes efter forordningen 

alene

Nej Ja



Reglerne

• Og hvad betyder det – sådan helt konkret?

– Det betyder, at nationale danske regler godt kan begrænse behandlingen af 

personoplysninger hos offentlige myndigheder, men principielt derimod ikke hos (private)

forsyningsselskaber, hvis blot behandlingen har hjemmel i overensstemmelse 

afvejningsreglen i artikel 6, stk. 1, litra f.

• Så hvilke regler kunne det være?

– BBR-loven

– Energisparebekendtgørelsen

– Vilkår for brug af datahubben

Databeskyttelsesforordningen



Konklusionerne

• Fra BBR må ikke udleveres oplysninger – hverken til kommuner eller forsyningsselskaber -

om enkeltpersoners energiforbrug, hvis formålet er at målrette oplysningsaktiviteter til 

forbrugere med et særligt højt energiforbrug (hvidbog pkt. 3.1.2, 4.2 og 5.2)

– Følger af BBR-lovens § 3, stk. 6, som fastslår, at BBR ikke må benyttes til kontrol med 

energiforbrug og sammenholdt med udvalgsbetænkningen af 16. maj 2013

• Kommuner kan ikke indhente oplysninger om enkeltpersoners energiforbrug via Datahubben

– Følger af Energinet.dk’s vilkår for brug af Datahubben (hvidbog pkt. 3.2, 4.2 og 5.2)

Hvad må vi ikke (uden samtykke)?



Konklusionerne

• Som udgangspunkt må hverken kommuner eller forsyningsselskaber offentliggøre

oplysninger om enkeltpersoners energiforbrug (pkt. 3.2, 4.1 og 4.2)

– Fulgte tidligere af den nationale danske regulering i energisparebekendtgørelsen og ville 

under alle omstændigheder formentlig heller ikke kunne begrundes efter afvejningsreglen i 

forordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

– Energistyrelsen overvejer at genindføre forbuddet

– Dog spørgsmål om muligt i forhold til private, hvis vurderingen efter afvejningsreglen i artikel 

6, stk. 1, litra f, skal foretages konkret for hvert enkelt tilfælde

Hvad må vi ikke (uden samtykke)?



Konklusionerne

• Dokumentation for energimærkning, herunder den underliggende rapport med tilhørende 

anbefalinger mv., registreres hos Energistyrelsen, som i henhold til 

energimærkningsbekendtgørelsen kun skal udlevere den til ejeren selv (pkt. 3.4)

Hvad må vi ikke (uden samtykke)?



Konklusionerne

• Både kommuner og forsyningsselskaber må indhente oplysninger fra BBR om 

energiinstallationer (hvidbogens pkt. 3.1.1 og 5.2)

– F.eks. til brug for målrettet rådgivning af forbrugere med ældre varmeinstallationer

– Praktisk anvendelighed dog reduceret, da hjemmel til forsyningsselskabernes 

indberetningspligt til BBR endnu ikke er udmøntet

• Kommunen må gerne indhente oplysninger om energiforbrug direkte hos det enkelte 

energiselskab, hvis praktisk muligt, dvs. i det omfang oplysningerne ikke opbevares i Datahubben 

alene (pkt. 4. 2 og 5.2)

– Dvs. tvivlsomt, om oplysningerne må udleveres fra Datahubben til forsyningsselskabet med 

henblik på videregivelse til kommunen

• Forsyningsselskaberne har selv forholdsvis vid adgang til indhentelse og brug af fjernaflæste

målerdata (hvidbogen pkt. 5.1)

Hvad må vi (uden samtykke)?



Konklusionerne

• Inkorporere hvidbog i fortsat arbejde i regi af arbejdsgruppe 4?

• Eventuelt dialog med Energistyrelsen:

– Er anvendelse af BBR-oplysninger om energiforbrug til målrettede oplysningsaktiviteter 

stadig politisk følsomt?

– Hjemmel til udlevering af energimærkedokumentation til kommuner?

– Overveje om Energinet.dk’s vilkår for brug af datahubben fortsat bør udelukke udlevering af 

oplysninger uden samtykke til brug for kommuners energiplanlægning mv.?

– Indberetningspligt for forsyningsselskaber til BBR om ejendommens energiinstallationer?

– Se på energisparebekendtgørelsens forbud mod offentliggørelse af oplysninger om 

enkeltpersoners energiforbrug igen

Hvordan kommuner vi videre?



Kontaktinfo

Partner, advokat

Tlf.: 86 18 00 60

Direkte: 25 29 08 43

Mail: aj@energiogmiljo.dk   

Asger Janfelt




