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1.

Introduktion

Energinet.dk opretter transportkunder, gasleverandører, bionaturgassælgere
(BNG-sælgere) og lagerkunder i aktørregistret. Gasleverandører og BNGsælgere bliver oprettet, når der foreligger en underskrevet rammeaftale mellem
Energinet.dk og den pågældende gasleverandør eller BNG-sælger.
Samtidig med oprettelsen af gasleverandøren/BNG-sælgeren genererer
Energinet.dk online aktørregister et fuldt sæt porteføljer til den pågældende
aktør: hhv. forbrugerporteføljer eller BNG-porteføljer.
Distribution og gasleverandør/BNG-sælger får en notifikation via e-mail eller
SMS med information om oprettelsen.
For at få adgang til aktørregistret har distributionsselskaberne underskrevet en
aftale: Online Access Agreement (OAA) for distributionsselskaber. Heri er
angivet de personer, som har adgang i hvert selskab.
Denne guide version 3 beskriver alle nedenstående punkter a)-c).

2.

Adgang

Energinet.dk online aktørregister giver distributionsselskaberne adgang til
følgende:
a)

Opdatere status på porteføljer for de gasleverandører og BNG-sælgere,
som opererer i det distributionsområde, hvor porteføljen hører til.

b)

Opdatere information om distributionsselskabets egne stamdata.

c)

Totalt overblik over registrerede distributionsselskaber, gasleverandører
og BNG-sælgere i aktørregistret inden for eget distributionsområde.

Oprettelser og opdateringer af ovennævnte data kan kun ske via Energinet.dk's
online aktørregister.
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2.1

Log-in

Log-in sker med brugernavn og adgangskode, som oplyses af Energinet.dk
tilsendt i en e-mail. Bemærk, at brugernavnet starter med SI\:

En ’passcode’ på seks karakterer bliver sendt til det mobiltelefonnummer, som
hver bruger har fået oprettet på Energinet.dk Online:

Denne ’passcode’ skal indsættes efterfølgende:
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3.

Stamdata - Master data

Aktørregistret er en del af Energinet.dk Online. Aktørregistret har en
hovedmenu under grøn knap med overskriften ’Master data’:

Stamdata - Master data
Stamdata er opdelt i:
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•

Personlige data for den person,
som er logget ind på aktørregistret

•

Virksomhedsdata for det
pågældende distributionsselskab

•

Relationer og status – Relations
DSO: Her ses alle de porteføljer,
som er oprettet i
distributionsområdet, og her
opdateres status for hver
gasleverandørs forbrugerporteføljer
og BNG- overgangspunkter for
biogasproduktion

•

Aktørregister – Register of Players:
Liste over aktører.
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3.1

Personlige data – Personal data

Første menupunkt indeholder personlige data for den bruger, der er logget ind
på systemet.
•
•

Alle personlige data kan ændres via ’Edit’
Hver enkelt person kan vælge SMS-notificering til eller fra

Hver bruger kan desuden se, hvilken rolle han har, og hvilke notifikationer han
er sat op til at modtage via e-mail og SMS:

Enkelte notifikationer kan vælges til og fra, men de fleste er obligatoriske.
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3.2

Virksomhedsdata – Company data

Virksomhedsoplysninger kan rettes via ’Edit’, og man kan se, hvilke brugere der
er tilknyttet virksomheden.
En bruger, der er tilknyttet flere virksomheder (fx øst/vest), kan se stamdata
for hver virksomhed ved at vælge virksomhedsnavnet i drop-down-menuen.
Det er kun brugere med rettigheder som ’Master data adm’, der kan rette i
virksomhedsdata.
Nederst under virksomhedsdata ses de registrerede kontaktpersoner for hver
virksomhed og rollerne for de personer, som har adgang til Energinet.dk Online
aktørregister.
Det er kun brugere med rettigheder som ’Master data adm’, der kan ændre i
kontaktoplysninger – kaldet ’Player data contacts’. Personernes roller – kaldet
Player data persons’ – som angiver, hvilken adgang de har til systemet, er
angivet i bilag til ’Online Access Agreement’ og kan kun ændres ved at kontakte
Energinet.dk.
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3.3

Relationer og statusopdateringer – Relations-DSO

Alle gasleverandører og porteføljer, som er oprettet i distributionsområdet, er
listet her. Listen kan sorteres på alle overskrifter og eksporteres til Excel og
PDF.

Statusforklaring i oversigten over relationer:
ALLOCATED

TILDELT: Gasleverandøren/BNG-sælgeren er oprettet og
forbrugerporteføljer tildelt.

EDI and Shipper approval
missing

Relation mellem gasleverandør og distributionsselskab er
indgået efter distributionsselskabet har indsat dato for
underskrevet gasleverandøraftale.

Shipper approval missing

Gasleverandøren/BNG-sælgeren afventer accept fra
transportkunden på, at aktørrelationen er etableret.

EDI approval missing

Gasleverandøren mangler EDI-godkendelse.
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APPROVED

GODKENDT: Alle tre kriterier er opfyldt, for at
gasleverandørens portefølje kan blive aktiv i området.
BNG-porteføljen har tilknyttet relation med
transportkunde og afventer dato for gastilførslen.

ACTIVE

Skæringsdatoen er nået, og porteføljen er aktiv.

Inactive

Gamle porteføljer, som ikke længere er gældende, men
som vil figurere 15 måneder fra ’lukning’.

Yderligere information om hver enkelt portefølje fås ved at trykke på den
række, som man ønsker information om:

Efter tryk på
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kan informationen ses nederst i skærmbilledet:
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3.3.1

Opdatering eller ændring af status for gasleverandørs og
BNG-sælgers porteføljer

Tidsfrist statusændringer godkendt/aktiv, aktiv/godkendt
Distribution indmelder statusændringer til aktørregisteret den 3. arbejdsdag, før
leverandørskift/statusændringen træder i kraft for at minimere risikoen for
yderligere ændringer.
Konsekvensen er, at transportkunder nominerer på fx en ny åben portefølje
første gang kl. 13.30 dagen før leverandørskiftedato, og mængden skal indgå i
deres samlede kapacitetsbooking i exitzonen.
Status, hvor gasleverandørs eller BNG-sælgers forbrugerporteføljer skal
opdateres af distributionsselskabet. Det sker via blyant-ikonet:
Mulige statusændringer:
Fra ALLOCATED => Dato for indgåelse af
gasleverandøraftale mellem distribution og
gasleverandør. Status skifter til ’EDI and
shipper approval missing’.
Dato for indgåelse af BNG-sælgeraftale mellem
distribution og BNG-sælger.
Fra APPROVED => Distribution indsætter
startdato for leverandørskift til portefølje første
gang.
Distribution indsætter startdato for BNGtilførsel til BNG-sælgers portefølje første gang.
Fra ACTIVE => Distribution indsætter slutdato
for leverance/tilførsel til porteføljen. Dermed
skifter status til APPROVED.

Status TILDELT/ALLOCATED
Gasleverandøren/BNG-sælgeren har indgået rammeaftale med
Energinet
Energinet.dk opretter gasleverandøren/BNG-sælgeren, som har underskrevet
rammeaftale med Energinet.dk. Alle porteføljer er ’født’ i status ALLOCATED.
Denne status ændres af distribution med en dato for indgåelse af
gasleverandøraftale/BNG-sælgeraftale mellem gasleverandøren/
BNG-sælgeren og distributionsselskabet. Statusændring skal foretages pr.
portefølje.
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Dags dato eller dato tilbage i tid for statusændring indsættes her:

Status GODKENDT/APPROVED
Gasleverandøraftale + aktørrelation + EDI
Distributionsselskaber skal opdatere status for forbrugerporteføljer i to tilfælde:

1. Når en gasleverandøraftale er indgået med ny gasleverandør
2. Når en ny portefølje skal åbne efter leverandørskift til porteføljen.
Distributionsselskaber skal tilsvarende indsætte slutdata ved ophør af
ovennævnte.
Der er yderligere to kriterier, der skal være opfyldt, før en ny gasleverandørs
portefølje kan blive aktiv første gang:
1. Aktørrelation mellem gasleverandør og transportkunde
2. Godkendt it-system til EDI-kommunikation.
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Aktørrelation
Gasleverandøren skal anmode en transportkunde om accept af aktørrelation, og
transportkunden skal acceptere. Status ses af gasleverandør og transportkunde.
Distribution vil modtage notifikation, når relationen er indgået.
EDI-kommunikation
Energinet.dk indsætter dato for godkendelse af EDI-system, når
gasleverandørens it-system er godkendt efter test på www.ediport.dk.
Distribution vil modtage notifikation, når Energinet.dk har indsat dato for EDIgodkendelse.
BNG-sælgeraftale + aktørrelation
Distributionsselskaber skal opdatere status for forbrugerporteføljer
1. Når en bionaturgassælgeraftale er indgået med ny BNG-sælger
Følgende kriterium skal være opfyldt, før en ny BNG-sælgers portefølje kan
blive aktiv første gang:
1. Aktørrelation mellem BNG-sælger og transportkunde

Status AKTIV/ACTIVE
Leverandørskift til ny forbrugerportefølje – status
For at en ny forbrugerportefølje skal ændre status til AKTIV i aktørregistret, skal
distributionsselskabet senest den 3. arbejdsdag inden det gasdøgn, hvor
gastilførslen skal begynde, indsætte startdatoen for gastilførslen.

BNG-tilførsel til ny BNG-portefølje – status
For at en ny BNG-portefølje skal ændre status til AKTIV i aktørregistret, skal
distributionsselskabet senest den 3. arbejdsdag inden det gasdøgn, hvor
gastilførslen skal begynde, indsætte startdatoen for gastilførslen.

Sag 14/xxx

11/14

Energinet.dk

På skæringsdatoen skifter status for porteføljen til ACTIVE.

Forbrugerportefølje tømmes – Tilbage til status GODKENDT/APPROVED
Når en forbrugerportefølje tømmes, så der ikke er flere kunder i porteføljen,
eller der ikke længere tilføres bionaturgas til porteføljen skal
distributionsselskabet senest den 3. arbejdsdag inden det gasdøgn, hvor
gastilførslen skal slutte, indsætte slutdato for sidste gasdøgn, hvor porteføljen
skal være aktiv, og porteføljen ændrer status til GODKENDT/APPROVED.
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3.4

Aktørliste – Register of Players

Det menupunkt, som hedder ’Register of Players’, giver et overblik over aktører
på detailmarkedet i form af en liste over alle gasleverandører og biogasproducenter i eget distributionsområde med adresser:
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