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5. juli 2021

Forfatter:
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Tid: 2. juli 2021 kl. 10.00-14.00
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Deltagere: Navn Virksomhed
Mikael Sivertsen VoresElnet

Daniel SkovsboErichsen N1 ogEvonet

JensFossarMadsen RadiusElnet

Kristian Tilsted Thy-MorsEnergi Elnet

CharlesNielsen TREFOR

Martin Lervad Lundø EnerginetDataHub

Jeannette MøllerJørgensen EnerginetElsystemansvar

Kia Marie Jerichau EnerginetElsystemansvar

SigneHorn Rosted EnerginetElsystemansvar

AndersStouge Dansk Energi

Michael GuldbækArentsen Dansk Energi

HenrikHornum Dansk Energi

Gæster:

Punkt2 AndersB. Larsen GreenLabSkive

Carsten Vittrup EnerginetSystemansvar
JensTang N1

Jacob Andreasen N1

Punkt3 OleKristofferJensen EnerginetSystemansvar

Afbud: Marie BudtzPedersen EnerginetSystemansvar

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
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1. Velkommen og gennemgang af dagsorden 
Formand Anders Stouge bød velkommen til dagens møde 

 

2. GreenLabSkive 
Præsentation af indhold og formål med den regulatoriske testzone ved Anders B. Larsen. Sup- 
pleret med hhv. N1 og Energinets aktiviteter og overvejelser omkring testzonen. Initiativet i 
GreenLab i Skive er et levende bevis for at der kan skabes mere viden om tilbud til industrifæl- 
lesskaber, samt behovet for løsninger til sektorkobling og teknologifacilitering i sigtet mod grøn 
omstilling. 

 
3. Tariffer 
På fællesmøde mellem KEFM og TSO-DSO tarifprojektet blev tarifprojektet rost for sin fremsy- 
nethed, der betyder at der allerede ligger et godt oplæg til det videre arbejde med Energinets 
nettarifering. 

 
Energinet har afholdt to aktørmøder omkring modernisering af systemtariffen, som i sin nuvæ- 
rende model bl.a. ikke understøteer en stigende elektrificering af samfundet. Aktørerne har gi- 
vet gode input til metodeudviklingen som Energinet arbejder videre på, hvor det forventes at 
en model kan sendes i høring til efteråret. 

 
Energinet har netop afsluttet høring om en ny metode for øjeblikstarifering af nettoafregnede 
egenproducenter, der forventes at træde i kraft januar 2023. Ifm. ikrafttrædelse vil Energinet 
udarbejde kommunikationsmateriale, som især elleverandørerne, men også netvirksomheder 
kan gøre brug af ved henvendelser fra slutkunderne. 

 
Dansk Energi og Energinet arbejder begge med producentbetaling (producentariffer). Dansk 
Energi vurderer, idet lovgivningen endnu ikke helt er på plads, at der er behov for at udskyde 
ikrafttrædelsen til 1. januar 2024. Energinet forventer at inddrage aktører i efteråret 2021. 

 
 

4. Begrænsninger i anvendelse af afbrydelighedsaftaler 
Afbrydelighedsprodukter blev drøftet generelt. Navnlig vil myndighedernes fortolkninger være 
afgørende for hvilke muligheder netvirksomheder og Energinet vil have for at tilbyde produkter 
af denne type. 

 
5. Internationale aktiviteter 

 EU-DSO-entity: Den europæiske DSO-enhed er efter et langt tilløb kommet hurtigt fra 
start. Generalforsamling og bestyrelse har således fået etableret de første ekspert- 
grupper. Præsident og vice-præsidenter samt andre formalia er på plads. 

 

 Flexibility Working Group under Nordic elekctricity Market Forum (NEMF): Michael G. 
Arentsen er formand for gruppen, hvor TSO’er, producenter, forbrugerer, fjernvarme, 
industri mv. er repræsenteret. Der arbejdes pt. på et kommissorium om en rapport 
omkring fleksibilitet, der skal præsenteres på NEMF december 2021. Der var stort fo- 
kus på, at det er nødvendigt at få erfaringer inden for især tilvejebringelse af lokal 
fleksibilitet inden der udmøntes ny regulering. 

 

 Forventet netregel om distribueret fleksibilitet: De fire DSO-organisationer og ENTSO- 
E leverer emner og roadmap til DG Ener i juli. Forventningen er at ACER og DG Ener 
anbefaler en selvstændig netregel fremfor tillæg til eksisterende netregler/guidelines. 
Også her var blev det drøftet at erfaring er nødvendig før end, der udmøntes ny regu- 
lering. 

 
 

6. TSO-DSO MSU workshop den 24. september 2021 
Drøftelse om format og indhold, hvor ønske om strategisk samarbejde inden for data og digita- 
lisering blev vægtet højt. 
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AKTION: 

Sekretariatet udarbejder forslag til program. 
 
 

7. Korte mundtlige orienteringer 

 Markedsmodel 3.0 
Der blev kort orienteret om den netop udgivne rapport fra Energistyrelsen om mar- 
kedsmodel 3.0 

 

 DataHub 3.0: … 
Udviklingen hen mod den nye DataHub sker med bistand fra DataHub Advisory Board 
og der blev fra netvirksomhederne udtrykt tilfredshed med dette Board hvor også el- 
handlere deltager. 

 

 Serielle operatørmålinger: Mulighederne afdækkes i øjeblikket og Energinet vil snarligt 
blive inddraget med henblik på tjek af om modelforslag holder sig inden for bestående 
regler og datahubs muligheder 

 

 Egenproducenter - lovgivningslimbo ved ophør af PSO: Bekendtgørelserne om netto- 
afregning og øjebliksafregning bortfalder ved årsskiftet og en fortsat håndtering af 
egenproducenter skal sikres. 

 

 
8. Evt. og kommunikation 
Intet at bemærke. 


