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REFERAT 

 

REFERAT AF MØDE I ELMARKEDETS ADVISORY 
BOARD D. 21. JUNI 2021 
  

Tid: Mandag den 21. juni 2021 kl. 12:00-15:00  

Sted: Online møde  

 

Deltagere: 
Maiken Gro Duelund Gravgaard, Energistyrelsen 

Mia Frydensberg Ravn, Energistyrelsen 

Christian Dybro, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet  

Kristine van het Erve Grunnet, Dansk Energi 

Lykke Mulvad Jeppesen, Ørsted (Repræsentant for Dansk Energis Produktionsforum) 

Kim Behnke, Dansk Fjernvarme 

Troels Ranis, Dansk Industri 

Jan Serup Hylleberg, Wind Denmark 

Niels Larsen, Foreningen af Slutbrugere af Energi 

Mads Lyndrup, Forsyningstilsynet 

Anders Millgaard, De Frie Energiselskaber 

 

Signe Horn Rosted, Energinet 

Jeppe Danø, Energinet 

Kia Marie Jerichau, Energinet 

Johannes Bruun, Energinet 

Erica Arberg, Energinet 
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Dagsorden: 

12:00 Velkommen og nyt siden sidst Signe Horn Rosted 

12:15 Elmarkedsorienteringen Signe Horn Rosted 

12:30 
Samplacering af storskala forbrug og produktion på  

eltransmissionsnettet 
Carsten Vittrup 

13:10 
Markedsudvikling gennem samarbejde og partnerskaber 

Erfaringer fra Energinets Open Door Lab 

Kia Marie Jerichau 

Jesper Kronborg Jensen 

13:40 Pause  

13:50 Markedsdesign på Energiøerne Morten Pindstrup 

14:20 Afrapportering Markedsmodel 3.0 Maiken Gro Duelund Gravgaard 

14:50 Afslutning Signe Horn Rosted 

 

 

 

Velkommen og nyt siden sidst 

Energinet gennemgik d. 1. juni 2021 en organisationsændring. Tidligere Energinet Elsysteman-

svar og Energinet Gassystemansvar er blevet sammenlagt til ét samlet Energinet Systemansvar. 

Energinet Systemansvar skal skabe fundament for en sikker og effektiv grøn omstilling for både 

el og gas.  

 

Velkomst til Jeppe Danø fra Energinet i denne gruppe. Jeppe har fra d. 1. juni 2021 overtaget 

ansvaret for området Marked i Energinet, som både inkluderer gas- og elmarkederne. Jeppe vil 

fremadrettet overtage Signe Horn Rosteds plads i dette forum. Signe har nu ansvaret for For-

retning og Marked i Energinet.  

 

 

Elmarkedsorienteringen 

Energinet udarbejder forud for møderne til Elmarkedets Advisory Board Elmarkedsorienterin-

gen og et tilhørende notat. Elmarkedsorienteringen giver et overblik og indblik i Energinets im-

plementeringsprojekter vedr. elmarkedet som på nuværende tidspunkt er under udarbejdelse. 

Det tilhørende notat giver et overblik over hvilke ændringer der er foretaget i Elmarkedsorien-

teringen siden sidst.  

 

Energinet informerer om at høringen for modhandelsmodellen vil blive påbegyndt indenfor de 

næste 14 dage.   

 

Samplacering af storskala forbrug og produktion på eltransmissionsnettet 

Energinet gennemgår materialet vedr. samplacering af storskala forbrug og produktion på el-

transmissionsnettet.  

 

Energinet har fornyeligt foretaget internt arbejde for at vurdere hvilke tiltag Energinet vil ud-

vikle og muliggøre for at give de korrekte muligheder og incitamenter for samplacering af stor-

skala forbrug og produktion i fremtiden. Dette er især relevant med flere storskala havvind-

sparker, solcelleparker og storskala forbrug fra PtX teknologier.  
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En aktør kommenterer, at det er til stor glæde at Energinet nu bringer disse muligheder på ba-

nen. En opfordring til at det skal implementeres så hurtigt som muligt. Alternativt skal Energi-

net udmelde retningslinjer, så kommende store projekter kan benytte disse til at planlægge. 

 

Markedsudvikling gennem samarbejde og partnerskaber og erfaringer fra Energinets Open 

Door Lab 

Energinet gennemgår hvordan Energinet også arbejder med markedsudvikling gennem eks-

ternt samarbejde og partnerskaber.  

 

Energinet fortæller om samarbejdet og resultaterne fra det seneste Open Door Lab sprint som 

Energinet og Danfoss i fællesskab deltog i. Arbejdet havde fokus på fleksible PtX anlæg og de-

res muligheder i systemydelsesmarkederne.  

 

Energinet modtog positiv feedback for muligheden for samarbejde gennem Open Door Lab 

sprints.   

 

Markedsdesign på energiøer 

Energinet gennemgik materiale vedr. tanker for markedsdesign for de kommende energiøer.  

 

En aktør kommenterer på vigtigheden af dette arbejde for at sikre en fornuftig investorsikker-

hed.  

 

En aktør spørger, hvorledes dette arbejde er koordineret på EU niveau. Energinet svarer, at for 

markedsdesign er der fælles regler på EU-niveau. Planlægningen af offshore energiøer bliver 

koordineret mellem forskellige TSO’er. 

 

En aktør spørger, om Energinet er med i planlægningen for energiøen Bornholm. Energinet 

svarere, at det er blevet besluttet at det er Energinet der skal eje transmissionsnettet som skal 

udbygges i denne forbindelse.    

 

Afrapportering Markedsmodel 3.0 

Maiken Gro Duelund Gravgaard fra Energistyrelsen gennemgik hovedkonklusionerne fra arbej-

det med Markedsmodel 3.0, som Energinet b.la. også har været en del af.  

 

Indsatsområderne og de forskellige anbefalinger derfra blev gennemgået.  

 

En aktør kommenterer, at der er stor fokus på fleksibilitet. Der bør være et tilsvarende fokus på 

tilstrækkelig effekt.  

 

Tak til Maiken for afrapportering af Markedsmodel 3.0.  


