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NOTAT

UDTALELSE FRA MØDE I ENERGINETS
INTERESSENTFORUM DEN 2. APRIL 2019
Energinets interessentforum har holdt møde den 2. april 2019, og behandlede i den sammenhæng Energinets Investerings- og Finansieringsplan samt Årsrapport for 2018, og drøftede
temaet sektorkobling.
Interessentforum noterer sig, at 2018 har været år præget af relativt markante reaktioner fra
borgere og omverdenen på flere af Energinets store projekter. Dette understreger behovet for,
at Energinet gør sig yderligere umage med en god borgerdialog, bidrager mere tydeligt til den
offentlige debat, og i øvrigt videreudvikler arbejdet med at optræde transparent om værdien af
Energinets aktiviteter.
Interessentforum bemærker, at Årsrapporten for 2018 tager et godt skridt i retning en øget
gennemsigtighed om Energinets værdiskabelse og koncernens forhold, herunder transparens
om de risici, man påtager sig. Denne indsigt har stor værdi for interessenterne, og Energinet
opfordres til at fortsætte den gode udvikling i sin eksterne rapportering. Fremadrettet kan man
med fordel øge fokus på privatforbrugernes rolle i energisystemet.
Energinets Investerings- og Finansieringsplan indeholder en række nye, store investeringer i
energisystemet. Interessentforum opfordrer til, at Energinet i lyset af dette fastholder et skarpt
fokus på tarifudviklingen, og fortsat arbejder på at nedbringe omkostningerne.
Interessentforum drøftede sektorkobling, og behovet for at tage nye skridt og værktøjer i brug,
for at understøtte en samfundsøkonomisk effektiv grøn omstilling i alle sektorer. Interessentforum opfordrer Energinet til at understøtte sektorkoblingen på særligt følgende fem områder:
1. Udvikling af tariffer og netprodukter
2. Facilitere dannelsen af partnerskaber med flere aktører i branchen
3. Understøtte udviklingen af certifikatsystemer, der kan dokumentere den grønne oprindelse af eksempelvis brint
4. Udarbejde samfundsøkonomisk baserede analyser til gavn for aktørerne
5. Understøtte udviklingen af modeller for markedsgørelse af fleksibilitet
Interessentforum tager godt imod Energinets analyse af muligheder og potentialer i ”Power to
X” (herefter PtX), og brugen af den grønne strøm til nye brændstoffer.
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Interessentforum konstaterer, at udviklingen af sådanne brændstoffer er en forudsætning for
at opfylde målene i Paris-aftalen. Derfor opfordres Energinet til at arbejde yderligere med at
facilitere, at der kan udvikles pilotprojekter for PtX i Danmark, herunder storskalaprojekter,
hvor det kan konstateres at der endnu ikke er de rette rammevilkår for en kommerciel bæredygtighed.
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