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UDTALELSE FRA ENERGINETS INTERESSENTFORUM 

29. NOVEMBER 2018 
 

 

 

Interessentforum har holdt møde den 29. november 2018. På mødet drøftede Interessentfo-

rums medlemmer den nye Energiaftale indgået den 29. juni 2018. Aftalen sætter rammerne 

for udviklingen af det danske energisystem frem mod 2030, og vil dermed få stor betydning for 

Energinets arbejde de kommende år. Interessentforum er positiv overfor Energinets priorite-

ring af energiaftalens elementer, med fokus på havvind, gasstrategi og ny markedsmodel, og 

drøftede på den baggrund, hvordan Energinet bedst muligt kan skabe værdi for samfundet ved 

at understøtte Energiaftalens initiativer. 

 

Energiaftalens initiativer og den fortsatte grønne omstilling stiller først og fremmest krav om 

øget sektorkobling, og stærk integration mellem energiformerne såvel som samspil mellem 

mange aktører i sektoren. I den sammenhæng er det bl.a. væsentligt at sikre, at der skabes 

bedre betingelser for integration mellem el, varme og gas, og at Energinet understøtter en 

øget for-brugsfleksibilitet. I både denne og i øvrige sammenhænge, fx i forhold til biogas, må 

affald og landbrugsområdet ikke glemmes.  

 

Interessentforum ser både store og små forbrugeres rolle som central i realiseringen af energi-

aftalen, og Energinet bør derfor fortsat bestræbe sig på at understøtte markedsdrevne løsnin-

ger, der kan give handlemuligheder til aktive forbrugere. Herunder støtter Interessentforum 

Energinets arbejde for at gøre fleksibilitet til et markedsprodukt, og at Energinet vil indrette 

systemet således at det fremmer dette. 

 

Derfor hilser Interessentforum også Energinets arbejde med digitalisering velkomment, og 

imødeser at dette kommer til at bidrage til markedsmodeller, der understøtter fleksibilitet og 

sammentænkning. Herudover opfordres Energinet til, i regi af det igangværende tarifarbejde, 

at sikre en tarifstruktur, der ligeledes understøtter dette. Endelig opfordrer Interessentforum 

Energinet til generelt at opprioritere F&U-aktiviteter, der understøtter udviklingen af fremti-

dens sammentænkte og fleksible energisystem. 

 

Med udsigten til etablering af meget store mængder havvind i Nordsøen bliver der behov for 

udbygning af infrastrukturen, herunder nye ledninger. Interessentforum opfordrer i den for-
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bindelse Energinet til at understøtte en udvikling, hvor der også arbejdes på at sikre nyttiggø-

relsen af vindproduktionen på andre måder. Energinet bør derfor styrke sit fokus på, at udbyg-

ningen med store mængder vindkraft også skal understøttes af udvikling af ny fleksibilitet. Bl.a. 

skal gassystemets lagringskapacitet i stigende omfang udnyttes til at understøtte dette, og 

derfor bør Energinet interessere sig mere for nye lagringsløsninger, herunder ”power to gas”, 

og mere offensivt understøtte denne udvikling, bl.a. i sine analyseaktiviteter. 

 

Interessentforum ser meget positivt på Energiaftalens initiativ om en gasstrategi, der skal ud-

stikke retning for gassens og gassystemets langsigtede rolle, herunder ikke mindst gassens rolle 

i den grønne omstilling. Interessentforum opfordrer Energinet til at prioritere, at der stilles 

viden og analysearbejde til rådighed for udviklingen af en gasstrategi. Interessentforum opfor-

drer samtidig Energinet til at understøtte gassens grønne omstilling gennem fortsat udvikling af 

markedet, herunder et certifikatsystem, der kan give bedre muligheder for handel med biogas 

og andre grønne gasser, og understøtte udviklingen af ”power to gas”. 

 

Interessentforum opfordrer Energinet til åbent at gå ind i analysen af nye modeller for ilandfø-

ring, herunder optimering af den nuværende model, men også modeller hvor ilandføringen på 

anden vis kan inkludere developeren på nye måder. I den forbindelse er det vigtigt at Energi-

nets viden stilles åbent til rådighed, og kan bringes i spil i alle modeller. 

 

I forbindelse med mødet i Interessentforum blev Energinets nye koncernstruktur fra 1. maj 

2018 introduceret. Interessentforum anerkender, at denne understøtter interessenternes 

forventninger om øget rolleklarhed og transparens, og opfordrer samtidig til, at strukturen ikke 

fører til unødig suboptimering, eller står i vejen for den nødvendige sammentænkning på tværs 

af energiformerne. 

 

Endelig noterer Interessentforum med tilfredshed, at Energinets bestyrelse siden sidste møde i 

Interessentforum, har udarbejdet en ny interessentpolitik med fokus på tillid, åbenhed og 

dialog, på baggrund af de input der blev givet i udtalelsen. 


