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Til Energi-, Forsynings- og Klimaministeren 

Udtalelse fra Interessentforum 29. november 2016 
 
Interessentforum har afholdt ordinært møde d. 29. november 2016 med Energi-

net.dk’s kommende strategi som tema.  
 
Ny strategi for Energinet.dk 

Interessentforum er blevet præsenteret for de foreløbige pejlemærker i den 
kommende strategi og udvalgte tendenser, der præger udviklingen i energisek-

toren. Det har givet anledning til følgende kommentarer til det videre strategiar-
bejde: 
  

Ny regulering, investeringsgovernance og interessentinvolvering 

Der lægges af regeringen op til ændringer i Energinet.dk’s regulering og investe-

ringsgovernance i de kommende år. En ændret investeringsgovernance skal 
sikre tidligere og bredere involvering ved større investeringer. Interessentforum 
tager den nye regulering til efterretning og noterer sig med tilfredshed, at Ener-

ginet.dk fortsat skal gennemføre uafhængige analyser som grundlag for sit ar-
bejde.  
 

Interessentforum lægger i den forbindelse vægt på, at det fortsat er samfunds-
økonomiske vurderinger, der skal lægges til grund for infrastrukturudbygning. 

Dette skal ikke mindst set i lyset af, at der er behov for store infrastrukturinve-
steringer for at få maksimal værdi af den grønne omstilling. Interessentforum 
har et generelt ønske om høj åbenhed og involvering af interessenterne, herun-

der af de energipolitiske ordførere, i forbindelse med infrastrukturinvesteringer. 
Dette skal også ses i lyset af en øget europæisk regulering. 
 

Europæisk og nordisk samarbejde 

Energinet.dk ser fortsat et stort potentiale i nordisk og europæisk samarbejde. 

EU’s vinterpakke og øvrig ny regulering trækker det europæiske samarbejde i en 
mere forpligtende retning, hvor eksempelvis vurdering af forsyningssikkerheden 
bliver et europæisk/regionalt anliggende.  

 
Interessentforum opfordrer Energinet.dk til at styrke det internationale samar-
bejde og støtter op om ambitionen om at bruge det nordiske samarbejde til at 
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inspirere til fælleseuropæiske løsninger. Forummet ser et potentiale i, at Energi-
net.dk bruger vores danske og nordiske erfaringer til at præge de generelle eu-

ropæiske regler, og agerer som brobygger mellem nordiske løsninger og ny eu-
ropæisk regulering.  

 
Interessentforum ser det som afgørende, at danske markedsmodelinitiativer mv. 
udvikles på en måde, så de kan løftes til at blive til, eller indgå i, samlede regio-

nale modeller.  
 
Nye teknologier og forretningsmodeller 

Interessentforum anbefaler Energinet.dk at have høje ambitioner for fortsat 
udvikling i energisektoren, og at følge denne tæt, eksempelvis mulighederne for 

energilagring og nye forretningsmodeller for branchen. Denne ambition skal slå 
igennem både internt i virksomheden og ved at tage aktiv del i sektorens over-
ordnede udvikling.  

 
Interessentforum bemærker, at Energinet.dk har stor indflydelse på sektorens 

rammevilkår. Energinet.dk kan derved bidrage til at fremme mulighederne for 
markedsaktørerne, så de har gode forudsætninger for at blive blandt de førende 
til at udnytte nye teknologier og forretningsmuligheder.  

 
Analyser 

Energinet.dk opfordres til at have et bredt udsyn og styrke analyserne – og syn-

ligheden af de regionale samfundsøkonomiske gevinster, samt fortsat indgå i en 
dialog på tværs af landegrænser om beregningsmetoder.  

 
Energisektorens potentiale 

Interessentforum har drøftet, hvilke potentialer energisektoren samlet set skal 

arbejde for at forløse, og Energinet.dk’s rolle i dette.  
 
Energinet.dk opfordres til at fortsætte dialogen med markedsaktørerne om den 

fortsatte udvikling af rammerne for fleksibilitetsydelser. Interessentforum ser et 
stort potentiale i det fleksible elforbrug, og Energinet.dk bør fastholde sit fokus 

på at fjerne barrierer. Markedsregler bør designes på en måde, der kan rumme 
store forandringer i sektoren. 
 

Interessentforum ser et stort potentiale i de store vindressourcer i Nordsøen og 
Østersøen. Det kræver et mellemstatsligt samarbejde for at forløse potentialet.  
Interessentforum opfordrer Energinet.dk til at understøtte, at Danmark kan ud-

nytte sine stærke kompetencer på området. 
 

Bedre brug af energidata rummer et stort potentiale. Interessentforum ser det 
som Energinet.dk’s rolle, at stille relevante data til rådighed for aktørerne på en 
sikker måde.  

 
Opfølgning på sidste møde 

Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder Forskning og Udvikling, gav en opfølgning 
på udtalelsen fra mødet i Interessentforum i marts 2016, hvor Energinet.dk’s 
analysearbejde blev drøftet. Interessentforum kvitterer for opfølgningen. 


