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28. marts 2017
MIR/MIR

Udtalelse fra Interessentforum, 28. marts 2017
Interessentforum har på sit møde den 28. marts drøftet Energinet’s roller og
opgaver, i lyset af de seneste år udvikling i sektoren, herunder Regeringens
forsyningsstrategi og EU’s Vinterpakke.
Interessentforum drøftede Regeringens forsyningsstrategi, og dens betydning
for Energinet’s arbejde.
Interessentforum er optaget af, at den samfundsøkonomiske værdiskabelse
fortsat står stærkt, også med en ændret økonomisk regulering af dele af Energinets portefølje. Interessentforum vil holde et kritisk øje med hvordan Energinet
træffer sine beslutninger i en ny regulering.
Interessentforum drøftede også den kommende proces for investeringsbeslutninger. Fremover skal disse drøftes i et bredere omfang med interessenterne,
som led i arbejdet med den strategiske investeringsplan. Interessentforum ser
frem til at blive involveret i processen.
Interessentforum er optaget af, at der sikres et godt samspil mellem politisk
involvering i Energinet’s investeringsbeslutninger, og behovet for at være på
forkant med infrastrukturudbygningen. Den kommende proces med infrastrukturbeslutninger skal sikre at der kan træffes beslutninger om den udbygning, der
er nødvendig for en effektiv, herunder omkostningseffektiv, grøn omstilling. Det
er desuden vigtigt at beslutningsgrundlaget bliver let forståeligt, så det kan understøtte en oplyst debat.
Interessentforum har taget den nye organisering af Energinet til efterretning.
Energinet skal i fremtiden i højere grad perspektivere værdien af forskellige udviklingsveje for energimarkederne. Interessentforum hilser denne udvikling velkommen, og ser i den sammenhæng frem til udviklingsveje, der belyser en øget
sammentænkning mellem el og varme.
Der er samtidig behov for fortsat at arbejde med at sikre transparens, bl.a. i
beslutningsgrundlag.
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Interessentforum har behandlet Energinet’s Årsrapport 2016. Interessentforum
kvitterer for rapporten, som indeholder mange gode oplysninger og godt overblik over udvikling i priser, PSO m.v.
Interessentforum har ligeledes drøftet Investerings- og finansieringsplan 20172020. Interessentforum opfordrer i den sammenhæng til størst mulig åbenhed
om de beregninger, der ligger til grund for Energinet’s investeringer.
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