
1/2 

 

Dok. 19/09901-8 Til arbejdsbrug/Restricted 

Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

 

+45 70 10 22 44 

info@energinet.dk  

CVR-nr. 28 98 06 71 

Dato: 

5. december 2019 

 

Forfatter:  

SWI/SWI 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAT 

UDTALELSE FRA MØDE I ENERGINETS 

INTERESSENTFORUM DEN 5. DECEMBER 2019 
 

Energinets interessentforum har holdt møde den 5. december 2019. 

 

Interessentforum tager Energinets behov for at øge tariffen med 21 % til efterretning, og un-

derstreger i den forbindelse betydningen af et løbende og systematisk fokus på effektiviserin-

ger, så de samlede omkostninger for forbrugerne holdes så lave som muligt. Interessentforum 

efterspørger i den sammenhæng en større transparens, og tidligere udmeldinger om kom-

mende tarifstigninger, herunder konsekvenser for forskellige forbrugsgrupper. 

 

Interessentforum opfordrer til, at Energinet også efter et kommende frasalg af Evida, fortsat 

sikrer en tæt koordinering af udnyttelsen af den danske gasinfrastruktur, særligt med henblik 

på transport af nye gasser, og for at understøtte sammenkoblingen mellem forskellige forsy-

nings-former, herunder varmeforsyningen. 

 

Interessentforum har drøftet Energinets strategi Nye vinde. Interessentforum anerkender 

Energinets muligheder for at bidrage til den grønne omstilling af det danske samfund og priori-

teringen af at facilitere potentialerne indenfor sektorkobling, storskala havvind, sol og vind på 

markedsvilkår og samarbejde med samfundet. Der er behov for en præcisering af Energinets 

faciliterende rolle.  

 

Interessentforum hilser prioriteringerne i strategien velkomne. I arbejdet med at udmønte 

strategien opfordres Energinet dog til, at være opmærksom på snitfladen til andre aktører, så 

markedet bringes effektivt i spil. Danmark står overfor en kraftig stigning i ny sol- og vindener-

gi, der kommer på markedsvilkår. Her skal Energinet have fokus på at understøtte nye mar-

kedsløsninger, herunder arbejde på at sikre prissignaler. Energinet bør i den forbindelse under-

søge muligheden for etablering af flere priszoner eller anden prisdifferentiering. 

 

Med stigende mængder sol og vind på markedsvilkår gøres opgaven med at fremskrive og 

planlægge udviklingen af elnettet mere vanskelig. Dette vil kunne føre til enten over- eller 

underinvesteringer i infrastrukturen, og Interessentforum mener derfor, at det er afgørende 

med en regulering af investeringsbeslutninger der muliggør høj agilitet i processen, således at 

der kan reageres fleksibelt på nye behov. 

 

Samtidig opfordres Energinet til at styrke fokus på at opsamle viden om kommende potentielle 

projekter, i dialog med særligt kommuner og distributionsselskaber. Derudover opfordres 
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Energinet til fortsat at styrke anvendelsen af risiko-baserede metoder i samarbejde med aktø-

rerne, arbejde åbent med forskellige scenarier og energisystemanalyser, samt arbejde tæt 

sammen med vidensinstitutionerne om de nyeste løsninger, værktøjer og metoder. 

 

I relation til den nye økonomiske regulering af Energinet, er det vigtigt, at der etableres ram-

mer for reel interessentinddragelse, transparens og dialog, i udformningen af de langsigtede 

investeringsplaner. 

 

Interessentforum drøftede på mødet, hvilken rolle interessentforum skal spille i fremtiden, og 

hvordan rollen kan styrkes, evt. gennem en mere gensidigt forpligtende relation mellem Ener-

ginet og Interessentforum. Energinet opfordres til, forud for kommende større beslutninger i 

Bestyrelsen, at søge input fra Interessentforum. Interessentforum opfordrer desuden til, at der 

åbnes for muligheden for suppleanter. 


