
1/1

Dok. 21/00262-7 Til arbejdsbrug/Restricted

Energinet

Tonne Kjærsvej 65

DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk

CVR-nr. 28980671

Dato:
8. april 2021

Forfatter:
OKJ/OKJ

NOTAT

INTERESSENTFORUMS UDTALELSE OM ENERGINETS

ÅRSRAPPORT OG INVESTERINGS- OG

FINANSIERINGSPLAN - MARTS 2021

Interessentforum har holdt møde den 25. marts 2021 og drøftet Energinets aktuelle årsrapport

og investeringsovervejelser.

Interessentforum havde inden mødet bedt om en kort gennemgang af Energinets arbejde med

ny modhandelsmodel på grænsen mellem Jylland og Tyskland, der har været omtalt i flere fag-

medier. I den forbindelse opfordrer Interessentforum til, at Energinet sørger for,at forbruger-

hensyn repræsenteres bedrei samarbejdsfora, høringer mv. om ændringer på elmarkedsområ-

det.

Energinet opfordres også til at lavetransparent og letforståelig kommunikation om modhan-

del, så også mindre aktører og bredere kredse af interessenter får indsigt i problemstillingen,

herunder baggrunden for nedlukning af vindmøller.

Interessentforum fik forelagt Energinets årsrapport for 2020, og tager denne til efterretning. I

den forbindelse opfordrer Interessentforum til, at Energinet bliver i stand til at oplyse bedre

om den grønne gas i systemet, blandt andet ved at stille relevante data til rådighed (fx en mil-

jødeklaration for anvendt gas).

Interessentforum drøftede Energinets Investerings-og Finansieringsplan, og berørte også det

igangværende arbejde med den første langsigtede udviklingsplan (LUP).

Til perspektivering af de kommende investeringer i ny energiinfrastruktur drøftede Interessent-

forum forskellige perspektiver for energinettenes udvikling, herunder sektorkobling, biogasud-

bygning og storskala havvind.

Interessentforum noterer sig, at vi står overfor et meget stort behov for investeringer, særligti

elnettet, og opfordrer til, at Energinet fortsat arbejder for at undgå unødige investerings-og

finansieringsomkostningerog dermed også potentielle tarifstigninger, fx gennem incitamenter

til øget samplacering i zoner, markedsbaserede løsninger, sektorkobling og systemisk innova-

tion.

Der er et stort behov for at skabestærke samarbejder oginnovation for at udvikle optimale

samfundsmæssige løsninger, når energisystemet skal omstilles til 100% vedvarende energi, og

Interessentforum bifalder Energinets dialog-baserede processer og åbenhed, inden beslutnin-

gertræffes.


