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Besvarelse af indkomne spørgsmål til udbud ”Nøgletalsdatabase for 

virksomheders energibrug i udvalgte brancher” 
 
 

1. I udbudsmaterialet skriver I, at for udvalgte brancher (ca. 35) 

prioriteres kvaliteten af data meget højt. Kan I oplyse, hvilke 

brancher der er tale om? Er der tale om en bestemt DB07 standard-

gruppering eller evt. 2-3 cifret branchekode? 

 

Der er tale om nedenstående DB07 standard-grupperinger: 
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2. Vurderingen af de minimum 50 virksomheder per underbrancher 

relaterer sig også til ovenstående spørgsmål. Standard-grupperne 

(DB07) kan vælges, således at det opfylder behovet med minimum 

50 virksomheder per underbrancher. Jeg tænker, at der her er lagt 

”luft” ind i opgaveløsningen, således at offentliggørelsesniveauet 

(DB07 brancher) tilpasses hvad der er praktisk muligt. Både af 

hensyn til statistisk valide resultater og af diskretionshensyn. Er det 

rigtigt forstået? 

 

Det er rigtigt forstået. Der vil ikke være nogen offentliggørelse af enkelte 

virksomheders energiforbrug i nøgletalsdatabasen. For at kunne sige noget 
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statisk signifikant om en DB07-gruppe af virksomheder, skal der være 

mindst 50 virksomheder med valide data. Dvs. nøgletallet for den enkelte 

DB07-gruppe er et gennemsnit af min. 50 virksomheders energiforbrug. 

 

3. I hvor høj grad ønskes/forventes interne ressourcer at blive 

involveret, ud over de formelle møder? Med interne ressourcer 

menes projektejere og andre videnskilder i Energistyrelsen. 

 

Det forventes, at konsulenten selv stiller de fornødne ressourcer og viden 

til rådighed til at løse opgaven. Energistyrelsen vil naturligvis svare på 

spørgsmål og levere sparring, såfremt vi har mulighed for det. 

Energistyrelsen vil også gerne være behjælpelig med BBR-datasæt om 

især energiforbrug 

 

 

4. Hvordan forventes databasen at blive vedligeholdt og opdateret? 

Hvilke kompetencer besidder eksempelvis IT-afdelingen og/eller 

andre relevante aktører til udvikling og efterfølgende 

vedligeholdelse? Dette kan have en afgørende indvirkning på 

leverancen, da man i højere grad kan supplere disse aktørers arbejde 

og give dem værktøjer til efterfølgende brug  

 

Dette projekt kan på flere måde anses for at være et udviklingsprojekt, hvor 

vi skal afsøge muligheder for brug af energidata i BBR på et segmenteret 

niveau. Muligheder for drift af databasen kan derfor først nærmere 

defineres, når erfaringer fra projektet er opsamlet. 

 

 

5. I udbudsmaterialet ønskes en brugervenlig database og excel bliver 

forslået som redskab. Dertil ønskes valide og opdaterede nøgletal til 

virksomheders brug.  

 

a. Hvilke andre løsningstyper har man overvejet? Excel er et 

super godt redskab til mange formål, men det har sine 

begrænsninger i forhold databaser, opdateringer og 

brugervenlighed.  Til databaser indeholdende mange punkter 

fra forskellige kilder, ville man typisk foretrække en online 

brugerflade (med CSV filer kørende i baggrunden), hvor 

virksomheder kan klikke sig ind via et link og lave 

søgninger.   

 

Det er op til tilbudsgiver at komme med forslag til løsningstyper for 

værktøjet. Med det afsatte budget, skal der laves en afvejning af, 
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hvad budgettet er bedst brugt til i forhold til samkøring, validering af 

data og præsentation af data.  

 

 

b. I forlængelse af ovenstående: Har Energistyrelsen back-end 

adgang (via APIer) til kilder som BBR, virk.dk, DONGs 

mv.? Herved kunne datakvaliteten øges og databasen kunne 

opdateres automatisk baseret på data i realtid.   

 

Energistyrelsen har adgang til BBR, men vi ikke umiddelbart adgang 

til de øvrige kilder. 

 

 


