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1 Formål  

Som Energinet.dk generelt har udmeldt via vejledninger på hjemmesiden, på morgenmødet 

senest den 8. marts 2017 og efterfølgende i Nyhedsbrevet, har de siden 2016 arbejdet med en 

standardisering af opsætningen af nettoafregningsanlæg. Analysearbejdet for fremtidig 

håndtering af de nettoafregnede er udført i samarbejde med flere aktører, og vejledningen til 

standardiseringen er godkendt i Teknik- og Implementeringsgruppen og i Dialogforum.  

Standardiseringen betyder, at der fremadrettet er én standard pr. nettoafregningsgruppe, som 

skal følges i forhold til opsætningen. For nye anlæg skal de nye standardiseringsregler tages i 

anvendelse fra 1. april 2017. Eksisterende anlæg skal være opdateret til den nye standard ved 

udgangen af 2017.  

Vejledningen – Standard for nettoafregningsopsætninger i DataHub findes på Energinet.dk’s 

hjemmeside under ”DataHub - dokumenter”. 

I nærværende vejledning redegøres for processen for etablering af ekstra målepunkter på 

nettoafregnede anlæg. Beskrivelsen omfatter netselskaber på det danske elmarked. Dokumentet 

vil på et senere tidspunkt blive opdateret med processen for elleverandører. 

Understøttelse af nettoafregningsgruppe 99 er ikke tilgængelig i DataHub-regi før ultimo Q3 2017, 

hvorfor nærværende dokument ikke omfatter den funktionalitet.  

2 Procedure beskrivelse for netselskaber 

 

Processen er i korte træk:  

1. Identificering af de installationer med nettoafregnede anlæg, der skal have udvidet 

antallet af målepunkter for at understøtte kravene i markedet.  

2. Etablering af Excel-fil og indlæsning til ampop. 

3. Tildeling af aftagenummer på målepunkterne i ampop. 

4. Verificering af oprettelse / opdatering imod DataHub’en.  

2.1 Identificering af aktuelle nettoafregnede anlæg 

De installationer, der er behov for at udvide med flere målepunkter, ud over de der er tildelt i 

anlægsoprettelsen, udsøges på ampop.  

Det skal sikres, at der ligger en ampop-record pr. den dato, hvor indlæsningen foretages. Vær 

opmærksom på, at den dato, der er i ampop, skal være dags dato eller dags dato minus 1 dag.  
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Processen for etablering af ny pr. dato: 

- Åben SonWin Billing klienten og udsøg installationen i ampop. 

- Da pr. dato feltet ikke er redigerbart, markeres Forv. årsforbrug (markeret med rød 

nedenfor) og der tastes et nyt forbrug ind. Angiv en ny pr. dato (dags dato eller dags dato 

minus 1 dag) og tryk Gem i funktionslinjen (F3). Husk at rette Forv. Årsforbrug tilbage til 

oprindelig værdi. 

Det kræver rettigheder >29 for at opdatere og redigere i skærmbilledet.  

 

2.2 Etablering af Excel-fil og indlæsning til ampop 

For hver af de nettoafregnede anlæg, der skal udvides, identificeres de relevante målepunkter, 

der skal oprettes, og de listes i et Excel-ark efter følgende struktur: 

Filen kan gemmes på lokalt eller på tilgængeligt netværksdrev som Excel-fil. 
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Kolonnebeskrivelse:  

Kolonne navn (Excel) Beskrivelse Felttype i Excel Kommentar 

ConsumptionPointID Installationsnummer Standard 

(Obligatorisk) 

 

EffectiveFromDate Pr. Dato Datofelt 

(Obligatorisk) 

År-Måned-Dag 

formatering:  

Eksempel:  

”2017-01-31”. 

PhysicalStatusCode Tilslutningsstatus Standard 

(Obligatorisk = D03) 

D03 - Nyoprettet 

 

ParentMPId Parent målepunkt Standard 

(obligatorisk) 

Aftagenummer på E17 

Eksempel:  

”571313191100273008”. 

MeteringPointID MålepunktsID Standard 

(Obligatorisk=NULL) 

Kolonnen skal eksistere, 

men uden værdier i 

rækkerne 

MeterID Målernummer Standard 

(Obligatorisk=NULL) 

Kolonnen skal eksistere, 

men uden værdier i 

rækkerne. 

CounterID Tælleværksnummer Standard 

(Obligatorisk=NULL) 

Kolonnen skal eksistere, 

men uden værdier i 

rækkerne. 

MpTypeCode Målepunktstype Standard 

(Obligatorisk) 

Eksempelvis: ”D06” 

 

Der kan kun være tale 

om oprettelse af 

målepunktstyperne: 

D05, D06 og D07 
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Indlæsningen af Excel-filen i ampop i SonWin foregår efter følgende proces: 

- Åbn SonWin Billing klienten og udsøg installationen i ampop. 

- Verificer, at der er en record i ampop på den pr. dato de nye målepunkter indlæses med.  

 

- Tryk på Excel-knappen for at åbne indlæsningen af filen.  

- Vælg stien, hvor Excel-filen er placeret, og marker filen og tryk på ”Åben”. 

 

- De målepunkter, der er på det konkrete installationsnummer i Excel-filen, indlæses, og 

markeres med orange i ampop. 

o Hvis det konstateres, at de indlæste rækker ikke er korrekte, kan de fjernes igen 

ved at trykke forespørg i funktionslinjen (F4) (skal naturligvis gøres INDEN der 

trykkes Gem). 

 

- Når det visuelt er verificeret på skærmbilledet, at der er indlæst det forventede antal 

rækker, trykkes ”Gem” i funktionslinjen (F3) 

o Rækkerne i ampop vil være orange, fordi de målepunkter, der udvides med, ikke 

findes i den oprindelige template for anlægget. Dette har ingen betydning for 

markedskommunikationen.  

- Når der trykkes Gem, dannes der et målepunktsID ud fra netområdeangivelsen og 

almindelig tildeling efter løbenummer. Målepunktet sendes som nyoprettet til DataHub. 
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- Alle de indlæste målepunkter er fysiske, og der skal efterfølgende etableres en måler på 

installationen, der sikrer, at måleren tilsluttes, og de sidste informationer omkring 

målernummer og tælleværksnummer opdateres korrekt på ampop. 

o Måleroprettelsen sker ved at udsøge installationen i amalo. Når der forespørges 

kommer der en dialog boks op, med de fysiske målepunkter er er oprettet på 

installationen. 

 
o Vælg den måler der skal sættes op. 

o Vælg opgaven ”opsæt ny måler”. 

o Angiv en pr. dato i ”Aflæsningsdato”. Datoen skal være Pr. dato minus 1 dag fra 

ampop eller senere. Tidslinjen må ikke brydes for så mistes de ekstra oprettede 

målepunkter i ampop. 

o Udsøg en måler fra lageret, angiv opsat stand og tryk Gem. 
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3 Elleverandørens håndtering 

Processen er i korte træk:  

1. Identificering af de installationer med nettoafregnede anlæg, hvor netselskabet har 

udvidet målepunktsstrukturen og etablering af Excel fil til indlæsning.  

2. Indlæsning af Excel fil til ampop 

3. Genanmodning om pristilknytninger på målepunkterne 

4. Gennemførelse af afregning.  

3.1 Identificering af aktuelle nettoafregnede anlæg 

Leverandøren står med den fordel i identificeringen af de nettoafregnede anlæg, der har 

modtaget udvidelser til målepunktsstrukturen, at de aktivt kan sammenholde modtagne stamdata 

i mmp med den aktuelle struktur på målepunkter i ampop.  

For at understøtte denne sammenligning har vi udformet en Reporting Service rapport, der kan 

sammenholde modtagne stamdata i mmp med den tilhørende ampop og liste alle de installationer 

med nettoafregnede anlæg, hvor der er mangler, som skal etableres på ampop.  

Processen er følgende:  
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- Etabler Reporting service rapporten ”Ekstra målepunkter” med de nødvendige database 

connections til produktionsmiljøet.  

- Åben rapporten - Udsøgningen i rapporten sker automatisk når rapporten åbnes.  

- Alle nettoafregnede anlæg, hvor der er målepunkter repræsenteret i mmp som ikke findes 

i ampop listes.  

- Tryk på Excel knappen i Reporting Service rapporten. 

 

- Excelfilen dannes med følgende format (Se feltbeskrivelse nedenfor) 

- Gem udtrækket i Excel fil til lokal sti eller netværksplacering. 

 

Kolonne beskrivelse:  

Kolonne navn (Excel) Beskrivelse Felttype i Excel Kommentar 

ConsumptionPointID Installationsnumm

er 

Standard 

(Obligatorisk) 

 

 

EffectiveFromDate Pr. Dato Datofelt 

(Obligatorisk) 

År-Måned-Dag 

formatering:  

Eksempel:  

”2017-01-31” 

PhysicalStatusCode Tilslutningsstatus Standard 

(Obligatorisk) 

D03 - Nyoprettet 

E22 – tilsluttet 

E23 – Afbrudt 

Eksempel:  

”E22” 
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ParentRelatedMeteringPoi

nt 

Parent målepunkt Standard 

(obligatorisk) 

Aftagenummer 

Eksempel:  

”57131319110027300

8” 

MeteringPointID MålepunktsID Standard 

(Obligatorisk) 

Eksempel:  

”57131319110027300

8” 

 

Hvis målepunkt ikke 

angives i 

indlæsningen dannes 

det ved efterfølgende 

”gem” på ampop. 

 

MeterID Målernummer Standard 

(Obligatorisk=NUL

L) 

Elmålere er typisk 

oprettet med 

målernummer 1-99 

 

Anvendes ved fysiske 

tilsluttede målepunkter 

for at angive 

bindingen til måleren 

(amal) i SonWin. 

 

Hvis målernummer er 

angivet ved 

indlæsning skal 

tælleværksnummer 

også angives.  

 

Hvis målernummeret 

angivet skal det 

matche med et 

oprettet målernummer 

i amal på 

installationen og at 

dette er konfigureret 

med korrekt 

målepunktsid 

(aftagenummer) 

 

 

CounterID Tælleværksnumm

er 

Standard 

(Obligatorisk=NUL

L) 

Eksempelvis: ”1” 

 

Anvendes ved fysiske 

tilsluttede målepunkter 

for at angive 

bindingen til 
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tælleværket (atlv) i 

SonWin. 

 

Hvis 

tælleværksnummer er 

angivet ved 

indlæsning skal 

målernummer også 

angives.  

 

Hvis 

tælleværksnummeret 

angives skal det 

matche med et 

oprettet 

tælleværksnummer i 

atlv på installationen, 

og at dette er 

konfigureret med 

korrekt målepunktsid 

(aftagenummer) 

 

MpTypeCode Målepunktstype Standard 

(Obligatorisk) 

Eksempelvis: ”D06” 

 

Der kan kun være tale 

om oprettelse af 

målepunktstyperne: 

D05, D06 og D07 

3.2 Indlæsning af Excel fil til ampop 

Indlæsningen af Excel filen i ampop i SonWin foregår efter følgende proces: 
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- Åben SonWin Billing klienten og udsøg installationen i ampop 

- Der indlæses kun på ét installationsnummer ad gangen. 

o Hvis der er flere installationsnumre repræsenteres i Excel filen tager SonWin kun 

det udsnit af installationer, der vedrører den aktuelle ampop du indlæser på.  

o På leverandørsiden kan målepunkter oprettes med historiske pr. datoer – der kan 

således være flere rækker i Excel filen med samme målepunkt med tilsvarende 

pr. datoer fra ampop.  

o Hvis rækker på pr. datoen ikke findes i ampop etableres den forbindelse med 

indlæsningen. 

 

- Tryk på excel knappen for at åbne indlæsningen af filen.  

- Vælg stien hvor Excel filen er placeret, marker filen og tryk på ”åben” 
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- De målepunkter der er på det konkrete installationsnummer i Excel filen indlæses og 

danner nye rækker i ampop. 

o Målepunktsarten ved indlæsning er altid fysisk. 

 

- Indlæsningen medfører IKKE afsendelser til DataHub. Leverandøren er ikke stamdata 

ansvarlig på målepunktsstrukturen og der sker ingen synkronisering fra ampop over i 

mmp og videre op til DataHub’en. 

- Når Excel filen er indlæst ændres Målercifre (fra f.eks. 7.0->7 eller 7->7.0) under 

målerdata på mmp og gemmes. Informationen synkroniseres ind til A, målere og 

tælleværker oprettes og opdaterer ampop, så målernummer og tælleværksnummer er 

anført på rækken 

3.3 Genanmodning om pristilknytninger på målepunkterne 

De målepunkter der er indlæst i ampop er nu stamdatamæssigt på plads i relation til den 

efterfølgende afregning, men de informationer, der tidligere er modtaget på pristilknytninger og 

potentielt forbrug / tællestande, skal kontrolleres inden afregning kan foretages.  

Allerede før indlæsningen i Excel filen var målepunktet oprettet i mmp, og der er modtaget priser 

etableret på målepunktet i mmppris.  

Priserne kommer imidlertid aldrig korrekt ind igennem DGF-modulet til kontraktoprettelsen i altko 

hvis ikke etableringen på ampop er korrekt.  

Derfor er der behov for at foretage genanmodning på de priselementer, der hører til de oprettede 

målepunkter.  

Processen for genanmodning efter pristilknytninger er følgende: 
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- Åben skærmbilledet mopg og udsøg målepunktsid på det nye tilknyttede child målepunkt 

- Vælg ”anmodning om prisstamdata” og tryk ”Afsend” 

- Anmodningen og tilhørende svar kan følges på målepunktet i mflow og samlet for al ind 

og udadgående kommunikation på komlog.  
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- Når afregningsstamdata modtages retur opdateres mmppris og pristilknytninger 

synkroniseres ind til afregning i A-skærmbilledet. 

o Oversigt over modtagne pristilknytninger og tilhørende kontrakter på en given 

installation ses i altko. 

 

3.4 Gennemførelse af afregning  

Når målepunktsstrukturen i ampop og de nødvendige kontrakter / pristilknytninger er etableret i 

altko er grunddata i forhold til installationens afregning på plads.  

Herefter gælder de gængse forudsætninger for afregningsparathed. 

I forhold til forbrug for afregningsperioden kan der genanmodes efter tidsserier eller 

skabelonafregnet forbrug/stand via skærmbilledet manmod. 

Processen for anmodning er følgende:  
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- Udfyld søgekriterier med  

o E73 – anmodning om måledata 

o Afsenderrolle – DDQ 

o Aktør – typisk 1 valgmulighed i listen 

o Type – D10 (forbrug/stand) eller E23 (tidsserie) 

o Periode fra og til 

 For skabelonafregnede modtages data retur der dækker den angivne 

periode – det kan betyde en aflæsning længere tilbage en fradatoen.  

 For timeafregnede fremsendes tidsserier svarende til den angivne 

periode. 

- Udfyld Målepunkt fra og til og tryk udsøg i funktionslinjen (F4) 

- Målepunkter der opfylder søgekriterier ses i listen.  

- Tryk ”Send anmodning” for at sende afsted til DataHub.  

- Anmodningen og tilhørende svar kan følges på målepunktet i mflow og samlet for al ind 

og udadgående kommunikation på komlog.  

 

 

Når datagrundlaget for afregning er komplet kan afregning afvikles vi produktionskørsel i rafr01. 

Angivelse af datoer, afregningstype og installationsnummer tilpasses den aktuelle kørsel.  
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