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NOTAT

INTERESSENTFORUMS UDTALELSE OM ENERGINETS

ÅRSRAPPORT OG INVESTERINGS-

/FINANSIERINGSPLAN

Grundet de særlige omstændigheder er Interessentforums kommentering af Energinets års-

regnskab og finansierings-/investeringsplan i år gennemført som en skriftlig høring udsendt til

alle medlemmer. Med baggrund i de indhentede kommentarer har Interessentforums formand

og Energinet lavet Interessentforums udtalelse:

Det er generelt et spændende og gennemarbejdet materiale Energinet præsenterer. Der er ros

og opbakning til Energinets bestræbelser på at understøtte en høj forsyningssikkerhed på både

el og gas, samtidig med det klare sigte på at understøtte den grønne omstilling af det danske

samfund.

I forhold til Energinets investeringer og nødvendigheden af at foretage de rette investeringer til

understøttelse af den ønskede omstilling, foreslås det fremadrettet at indbefatte forskellige sce-

narier med skønnede (investerings-) omkostninger. Det konstateres også, at investeringsplanen

i højere grad ville kunne understøtte de politiske klimamålsætninger for 2030, hvis Energistyrel-

sens analyseforudsætninger til Energinet var opdateret til 2030 målet.

I relation til investeringer i eltransmissionsnettet, fremhæves vigtigheden af Energinets effektive

drift og en bekymring over de stigende tariffer. Der ønskes også fremadrettet gennemsigtighed

med hensyn til data og metode ved tariffastsættelse, tidligere varsling af ændringer samt helt

generelt politiske overvejelser om det rimelige i at store investeringsomkostninger til hele sam-

fundets grønne omstilling overvæltes på elforbrugerne.

På gasområdet fremhæves vigtigheden af at opretholde den ekstremt høje gasforsyningssikker-

hed gennem samarbejde mellem Energinet og markedets aktører. På gasdistributionsområdet

påpeges, at den forventede implementering af en gasengrosmodel ikke virker hensigtsmæssig,

da der med konsolideringen af de tre tidligere gasdistributionsselskaber i Evida allerede ér op-

nået ens vilkår for gasleverandørerne. I relation til Energinets strategiske ambitioner om at

gaslagrene skal etablere brint-eller CO2-lagring understreges vigtigheden af, at det på sigt sker

på markedsmæssige vilkår. Generelt tilskyndes tilbundsgående undersøgelser af perspektiverne

i sektorintegration og PtX inden der investeres yderligere i gasinfrastruktur.
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Alle ser frem til det første møde i Energinets Interessentforum, når det igen er muligt at mødes. 

 


