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1. Introduktion 

 
Energinet.dk opretter transportkunder, gasleverandører, BNG sælgere og 

lagerkunder i aktørregistret. De faktiske kommercielle betingelser fastlægges i 
henhold til Energinet.dk’s rammeaftaler, som er baseret på Regler for 
Gastransport. Indholdet i guiden til online aktørregister for BNG sælgere er 

vejledende og således ikke juridisk bindende. 
 
BNG sælgere bliver oprettet i aktørregistret, når der foreligger en underskrevet 

rammeaftale mellem Energinet.dk og den pågældende BNG sælger. 
 

Samtidig med oprettelsen af BNG sælgeren genererer Energinet.dk online 
aktørregister et fuldt sæt BNG-porteføljer til BNG sælgeren, dvs. en BNG-
portefølje for hvert netområde i Danmark.  

 
BNG-porteføljerne er unikke identifikationsnumre (GSRN), der identificerer hver 

portefølje individuelt. Status for disse porteføljer er hermed ’TILDELT’. Status 
for BNG-porteføljer følger efter tildelingen de til enhver tid gældende 
bestemmelser i ’Regler for Bionaturgas’. 

 
For at få adgang til aktørregistret skal BNG sælgeren underskrive en aftale: 
Online Access Agreement (OAA) for BNG sælgere. Heri er angivet de personer, 

som har adgang i hvert selskab. Efter underskrivelse af OAA sender 
Energinet.dk brugernavn og adgangskode til BNG sælgeren. 

 
Netejere og BNG sælger får en notifikation via e-mail eller SMS med information 
om oprettelsen af BNG sælgeren og tildelingen af BNG-porteføljer. 

 
 
 

 

2. Adgang 

 
Energinet.dk online aktørregister giver BNG sælgeren adgang til følgende: 

 
a) Vælge og anmode om aktørrelation med en eller flere transportkunde(r) 

b) Se BNG sælgerens egne BNG-porteføljer, deres status og aktørrelationer 
til transportkunder 

c) Opdatere information om BNG sælgerens egne stamdata. 

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 i Energinet.dk online aktørregister: 

 
 

Denne ’passcode’ skal indsættes efterfølgende: 
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3. Stamdata - Master Data 

 
Aktørregistret er en del af et selvbetjeningssystem, som overordnet set 

betegnes ’Energinet.dk Online’. Aktørregistret har en hovedmenu under 
knappen med overskriften ’Master Data’: 
 

  
Stamdata - Master Data 

 

 
 

 
 
 

 
Stamdata er opdelt i: 
 
• Personlige data:  

’Personal Data’ for den person, 
som er logget ind på aktørregistret 
  

• Virksomhedsdata:  

’Company Data’ for den 
pågældende BNG sælger 
 

• Relationer og status:  

’Relations Bionaturalgasseller’. 
Her ses alle de BNG-porteføljer, 
som er tildelt BNG sælgeren, og 
her opdateres status for hver BNG-
portefølje.  
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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.  

 
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’ – i forhold til, 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 – 

Bionaturalgasseller 

 
Alle BNG sælgerens forbrugerporteføljer er listet her. Listen kan sorteres på alle 
overskrifter og eksporteres til Excel og PDF.  

 

 
 
 
 
Statusforklaring i oversigten over relationer: 

 
ALLOCATED 
 

 
TILDELT: BNG sælgeren er oprettet og BNG-porteføljer 
tildelt. 
 

 
Shipper approval missing 

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

 
Start date pending 

 
Begge nedenstående kriterier er opfyldt, men skæringsdato 
for første gastilførslen afventes. 

 
APPROVED 
 

 
GODKENDT: Begge kriterier er opfyldt, for at BNG 
sælgerens portefølje kan blive aktiv i området. 
 
De 2 kriterier: 

1. BNG sælgeraftale med en netejer 

2. Aktørrelation med en eller flere transportkunde(r) 

 
ACTIVE 
 

 
AKTIV: Gastilførslen er startet og BNG-porteføljen er aktiv. 

 
Inactive 
 

 
Gamle porteføljer, som ikke længere er gældende, men 
som vil figurere 15 måneder fra ’lukning’. 
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Yderligere information om hver enkelt portefølje fås ved at trykke på den 
række, som man ønsker information om: 

 

 
 

Yderligere information om hver portefølje åbnes efter tryk på     og kan 

ses nederst i skærmbilledet: 

 

 
 

 

BNG sælgeraftale 

Netselskaberne registrerer i aktørregistret, når BNG sælger og netselskab har 
indgået BNG sælgeraftale. 
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3.3.1 Aktørrelation med transportkunde 

 
Registrering af aktørrelation for hver enkelt portefølje er et af 2 kriterier, der 
skal være opfyldt, før en portefølje kan blive aktiv. 
 
BNG sælgeren skal anmode en transportkunde om accept af aktørrelation og  
transportkunden skal acceptere. Status kan ses af BNG sælger og transport-
kunde. 
 

 

 
 

 
BNG sælgeren anmoder den valgte transportkunde om aktørrelation ved at 
angive den ønskede transportkundes ’shipper-id’ i aktørregistret og startdato, 

som er den dato, hvor gastilførslen forventes at starte. 
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Transportkundens shipper-id består af forbogstaverne DS efterfulgt af 6 cifre: 
 
 

 
 

Den valgte transportkunde vil modtage en notifikation via e-mail og eventuelt 
SMS om, at BNG sælgeren har anmodet om registrering af aktørrelationen. 
Transportkunden skal via Energinet.dk online aktørregister acceptere aktør-
relationen. 
 

Den berørte BNG sælger og transportkunde og de relevante netejer vil modtage 
notifikation, når relationen er accepteret og registreret i aktørregistret. 
 

Start/slut gastilførsel - Status AKTIV/ACTIVE  

Gastilførsel til ny BNG-portefølje – status  

Netejer ændrer status til AKTIV i aktørregistret ved at indsætte startdatoen for 

gastilførslen.  
 

Gastilførslen ophører – Tilbage til status GODKENDT/APPROVED 

Når gastilførslen til en BNG-portefølje ophører, indsætter netejer slutdato i 
aktørregistret, og porteføljen ændrer status til GODKENDT / APPROVED. 


