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NOTAT 

UDTALELSE - ENERGINETS INTERESSENTFORUM 3. 

NOVEMBER 2021 
 

Den 3. november 2021 blev der afholdt møde i Energinets Interessentforum. På mødet blev Interes-

sentforum bl.a. præsenteret for Energinets overvejelser omkring en revideret strategi, forestående 

reinvesteringsprojekter og det igangværende arbejde med udvikling og implementering af nye tarif-

modeller.  

 

Interessentforum vurderer, at Energinet med strategien ”Nye Vinde” sætter fokus på nogle helt cen-

trale tendenser, der skal håndteres for at lykkes med den grønne omstilling, men havde en række 

tekstnære kommentarer til bl.a. sektorkobling, omkostningseffektivitet og forsyningssikkerhed, som 

vil blive forelagt Energinets bestyrelse.  

 

Et gennemgående tema på mødet var, at det er et fremtidigt grundvilkår for Energinet, at hastighe-

den, hvormed projekter eksekveres og løsninger implementeres, skal øges.  

 

Et højt tempo er bl.a. en nødvendighed ift. de reinvesteringer, der skal foretages de kommende år, for 

at sikre projekterne er etableret rettidigt og kan understøtte den fortsatte elektrificering af Danmark. 

Det samme gør sig gældende for implementering af de nye tarifmodeller, der bl.a. skal forbedre mu-

ligheden for etablering af storskala PtX-produktion i Danmark. Interessentforum bemærker herud-

over, at Energinet fortsat bør have et stærkt fokus på innovation – herunder i forhold til digitalisering 

– da det kan være med til at understøtte en øget hastighed i omstillingen.  

 

Fremdriften i Energinets projekter kan dog være udfordret af de myndighedsprocesser, som eksem-

pelvis vurderer hensynet til miljø og godkender nye tarifmodeller. Interessentforum opfordrer Energi-

net til fortsat at have en tæt, løsningsorienteret dialog med relevante myndigheder for at løse de ud-

fordringer, der måtte opstå. Det skal være muligt at tage de nødvendige hensyn til relevante godken-

delsesprocesser uden at gå på kompromis med hastigheden af den grønne omstilling – det er en nød-

vendighed, hvis den danske 2030-målsætning skal indfris. 

 

Interessentforum vil med denne udtalelse gerne gentage et centralt budskab fra tidligere udtalelser – 

Energinet bør have et klart fokus på at sikre transparens omkring projekter og beslutningsgrundlag. 

Specifikt ift. reinvesteringer i elnettet opfordrer Interessentforum Energinet til at have øje for mulig-

hederne for kabellægning og kommunikere transparent omkring, hvornår det er muligt og hvilke evt. 

meromkostninger, der vil være forbundet med det. 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
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Interessentforummet ser Energinets arbejde med udvikling af mere kostægte tariffer som et vigtigt 

element i den grønne omstilling og som en afgørende forudsætning for, at der realistisk set kan etab-

leres storskala PtX-produktion i Danmark. Energinet blev opfordret til at være klarere i kommunikatio-

nen omkring de fordelingsmæssige konsekvenser af de nye tarifmodeller, så det kan indgå som en del 

af diskussionen, når der politisk skal tages stilling til de fordelingsmæssige konsekvenser af den grønne 

omstilling.  

 

Endelig understreger Interessentforum, at en kommende ny økonomisk regulering af Energinet bør 

designes og administreres, så det er muligt for Energinet at påtage sig kalkuleret risiko ifm. med netin-

vesteringer med afsæt i forventet produktion/forbrug ligesom det fortsat skal være muligt at inve-

stere i innovation. 


