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1 Formål og omfang 

Ifølge ”Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og 

begrundelser herfor” (Bekendtgørelse 1401 af 29/11/2016) skal selskaberne indberette antallet 

af forsyningsafbrydelser.  

Energitilsynet har udgivet nedenstående skema, der skal udfyldes af handelsselskaberne, 

skemaet kan findes på Energitilsynets hjemmeside. 

  

 

2 Forudsætninger 

Der skal være adgang til et Reporting services miljø, der er forbundet med SonWin database. 

Rapporten (rdl -filen) ”Indberetning af forsyningsafbrydelser.rdl”, som kan hentes på Sonlinc 

kundeområde, skal være uploadet til Reporting Service Serveren, og der skal være oprettet en 

connection til den relevante Sonwin database.  

3 Produktet 

Når Rapporten åbnes har brugeren mulighed for at vælge dels Firma og leverandør fra SonWin 

databasen. Der skal ligeledes angives et Kalenderår. Vær opmærksom på, at ved år 2016 

afgrænser rapporten til perioden 1. april til 31. december.  

Udtrækket baserer sig på leveranceophøranmodninger samt serviceanmodninger om 

afbrydelse sendt fra leverandøren til DataHub’en. Leveranceophør i netområder med 

forsyningspligt medtages ikke. Leveranceophør, som er blevet annulleret, medtages ikke.  
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Serviceanmodninger om afbrydelse medtages ikke, hvis der ikke findes en AMPOP prdato med 

tilslutningsstatus Afbrudt inden for et antal dage efter den anmodede afbrydelsesdato.  

Rapporten er opdelt på husholdsningsforbrugere og andre. En husholdningsforbruger er 

defineret ved, at fakturalinjerne ikke er markeret som Erhverv i AGIR3. Denne markering 

forsøges hentet fra fakturalinjer, som dækker perioden op til den anmodede afbrydelsesdato. 

3.1 Indhold 

Når rapporten er kørt, vises nedenstående informationer.  

Der er 2 nøgletal, dels for ”Husholdningsforbrugere” og dels for ”Andre forbrugere”. 

Vi antager, at forsyningsafbrydelser fortaget fra SonWin Billing altid vil være ud fra en 

begrundelse i manglende betaling.  

Ved at klikke på plusset ud for nøgletallet, kan brugeren se hvilke registreringer på målepunkter, 

der ligger til grund for sammentællingen.  

 

4 Installation 

Den leverede rapport (rdl -filen) ”Indberetning af forsyningsafbrydelser.rdl” uploades til en 

eksisterende Reporting Services server.  

På samme sted oprettes en Data source, der peger på den relevante SonWin Billing server 

database.  

For vejledning i Reporting Services henvises til Microsoft dokumentation af produktet. 


