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NOTAT 

UDTALELSE FRA MØDE I INTERESSENTFORUM 28. 

NOVEMBER 2017 
 

 

 

Interessentforum har holdt møde den 27. november 2017. Mødet var delt i to, et ordinært 

Interessentforumsmøde med temaet ”Nye rammer for forsyningssikkerhed”, samt et dialog-

møde med deltagelse fra Energistyrelsen, Energitilsynet og Energi-, Forsynings- og Klimamini-

steriets departement, om den strategiske investeringsplan. Der følges særskilt op på dialogmø-

det, og kommentarer til dette indgår ikke i udtalelsen. 

 

Interessentforum drøftede på sit ordinære møde de fremadrettede rammer om elforsynings-

sikkerhed. Der var tale om et kort møde, og udtalelsen indeholder dermed en række mere 

overordnede og indledende betragtninger. Der blev derudover rejst flere spørgsmål, der bør 

adresseres på senere møder eller i andre sammenhænge.  

 

Interessentforum har særligt drøftet, hvordan rammerne om effekttilstrækkelighed vil ændre 

sig, i takt med VE-udbygning og et marked baseret på ”Energy Only”. Interessentforum noterer 

sig, at dette kan medføre perioder med højere prisspidser. Hvis markedet skal kunne reagere 

på dette, i overensstemmelse med de politiske målsætninger, kræver det at der etableres de 

rette rammebetingelser. I den sammenhæng efterspurgte Interessentforum, at Energinet bi-

drager til at klargøre indholdet i og betydningen af ”Energy Only”. 

 

Interessentforum mener, at velfungerende markeder for fleksibilitetsydelser (både på produk-

tions- og forbrugssiden) kan blive en vigtig del af ”værktøjskassen” for forsyningssikkerhed 

fremadrettet. Disse opstår dog ikke af sig selv, og Energinet har derfor en vigtig rolle i at bidra-

ge til, at markederne udvikles. Der skal skabes de nødvendige markedspladser for fleksibilitets-

produkter, i samarbejde mellem Energinet og aktørerne. Der skal sikres tilstrækkelige investe-

ringer i teknologi, platforme mv. Endelig skal Energinet bidrage med analyser der kan vise, 

hvordan de store potentialer og muligheder kan forløses. 

 

Interessentforum har noteret sig, at der fremover lægges op til, at der skal ske en politisk stil-

lingtagen til niveauet for forsyningssikkerhed, på baggrund af en indstilling fra Energinet. I den 

sammenhæng er det vigtigt at der er sammenhæng mellem det fastsatte niveau, og de værktø-

jer, der reelt er til rådighed for at sikre niveauet. Energinet har her en vigtig rolle at spille i 

forhold til at sikre et godt beslutningsgrundlag, med fokus på de samfundsøkonomisk mest 

optimale valg. Samtidig skal det sikres, at beslutningsgrundlaget kan udgøre fundamentet for 

en reel politisk drøftelse, og at det udformes på en måde, der også er gennemskuelig for folk, 

der ikke er fagpersoner. 

 


