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Interessentforum har holdt møde den 21. marts 2018. På mødet drøftede Interessentforums 

medlemmer resultater fra Energinets omdømmeundersøgelse, samt Energinets Årsrapport 

2017 og Investerings- og finansieringsplan 2018-2021. 

 

Interessentforum fulgte op på forrige mødes udtalelse om elforsyningssikkerhed. Interessent-

forum har forskellige vurderinger af, hvad ”Energy only”-markedet indebærer, men konstate-

rer, at der ikke længere vil være langtidskontrakter for kapacitet. Interessentforum opfordrer 

Energinet at tydeliggøre, hvilke forventninger man har til fremtidens markedsrammer. Det er 

vigtigt at understøtte, at den nødvendige kapacitet tilvejebringes, og dette på den mest om-

kostningseffektive måde. 

 

Elmarkedet står, sammen med de øvrige dele af energisektoren, overfor markant nye rammer i 

de kommende år, og man må imødese langt større prisspredninger end i dag. Det er afgøren-

de, at Energinet medvirker til gode rammer om markedet, herunder bl.a. rammer for fleksibili-

tetsydelser på forbrugssiden, således at markedet for fleksibilitetsprodukter modnes. Energinet 

skal skabe rammer for, at nye forretningsmodeller kan opstå, og nye kontraktformer kan udvik-

les. 

 

Interessentforum drøftede Energinets omdømmemåling, der viser interessenternes vurdering 

af selskabets performance på parametrene mission og vision, retning og resultater, samt rolle 

og adfærd. Målingen viser, at Energinets performance på kerneydelserne er høj, herunder at 

Energinets omdømme blandt de europæiske interessenter er meget tilfredsstillende. 

Energinets omdømme skal bl.a. ses i lyset af, at værdikæden i energisektoren er under opbrud, 

og at mange aktørers – herunder Energinets - roller dermed forandres. Dette har stor betyd-

ning for Energinets fremadrettede arbejde. 

 

Interessentforum anbefaler i den sammenhæng følgende: 

 

Styrk samarbejdet med de nationale aktører 

• Interessentforum konstaterer, at Energinets samarbejde med udenlandske aktører er 

stærkt, hvilket skal fastholdes og videreudvikles i de kommende år, hvor flere løsnin-
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ger skal findes i internationale samarbejder. Derudover opfordrer Interessentforum 

til, at Energinet i højere grad fokuserer på samarbejdet med nationale aktører, herun-

der om nationale virkemidler til indpasning af vedvarende energi. 

• Der vil i fremtiden være et øget behov for at aktivere kunder og forbrugere i energi-

markederne, ligesom der skal udvikles nye platforme for forretningsmodeller i samar-

bejde med private aktører. Energinet bør invitere en bred kreds af nationale aktører 

med ind i de tidligere processer af et sådant arbejde, og opsøge nye aktører, der 

kommer til at spille en rolle i fremtidens markeder. 

 

Styrk transparensen 

• Energinet besidder en stor viden på energiområdet, herunder data og analyser. Dette 

bør stilles til rådighed for interessenterne i videst mulige omfang, således at interes-

senterne får gode betingelser for at indgå i en kvalificeret dialog med Energinet. I den 

sammenhæng bør der skabes bedre muligheder for at tilgå data i datahub. 

• Business cases og relevant baggrundsmateriale i forbindelse med store investerings-

beslutninger bør være tilgængeligt for offentligheden i sin fulde og ucensurerede 

længde. Dette bør inkludere præmisser, forudsætninger og omkostninger (herunder 

for forbrugerne). Interessentforum anerkender, at der kan være behov for fortrolig-

hed om visse elementer, men opfordrer til, at Energinet forholder sig kritisk til beho-

vet for fortrolighed. 

• Interessentforum opfordrer Energinet til at publicere mere detaljerede data om de-

tailmarkedets funktion og udvikling, f.eks. mere detaljerede data om leverandørskift, 

med henblik på at skabe større gennemsigtighed. Dette skal ske i et samspil med de 

data, som Forsyningstilsynet vil få ansvaret for at publicere. Dermed kan der bidrages 

til et bedre grundlag for kommercielle aktiviteter, såvel som politikudvikling på områ-

det.  

 

Styrk rolleklarhed 

• Energinet spiller flere roller, herunder som myndighed, forhandler, partner, TO, SO, 

el, gas mv. Dermed opstår kilden til flere udfordringer, idet det ikke altid er tydeligt for 

aktørerne, hvilken del af Energinet man er i dialog med. Derfor bør Energinet imple-

mentere den nye koncernstruktur konsekvent, og med fokus på tydelig rollefordeling 

mellem de forskellige enheder. I den sammenhæng bør der særligt være fokus på ad-

skillelsen mellem systemansvar og transmissionsvirksomhed, og man bør overveje en 

opdeling med separate brands, samt adskillelse af myndighedsområdet fra øvrige om-

råder. 

• Der er endvidere behov for afklaring af rollefordelingen mellem Energinet og en ræk-

ke øvrige aktører, herunder reglerne og rollerne omkring tilslutning og lokal integrati-

on. 

 

Interessentforum drøftede endvidere Energinets Årsrapport for 2017. 

Energinet har opnået gode resultater i 2017, ikke mindst fremdriften på større projekter samt 

fastholdelse af tarifniveauet. 

Interessentforum noterer sig dog, at konsekvenserne af Viking Link kunne gøres mere tydelige, 

herunder kan forbrugerbelastningen fremgå mere forståeligt. Derudover er Interessentforum 

tilfredse med, at Årsrapporten har fokus på forsyningssikkerhed, ikke mindst i lyset af, at Elfor-

syningssikkerheden ikke når de fastsatte målsætninger for året. Området bør gøres til genstand 

for stor opmærksomhed i den næste Årsrapport, herunder med fokus på risici, samt omkost-

ninger, således at det fremgår hvad det koster at fastholde forsyningssikkerheden på et højt 

niveau. 
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Interessentforum påskønner den indsats, Energinet har gjort for at højne informationssikker-

heden. Arbejdet er af største væsentlighed, og Interessentforum opfordrer til, at der fremad-

rettet sættes endnu mere fokus på området, også i Årsrapporten. 

 

Interessentforum anbefaler, at Årsrapporten fremover giver en klarere kommunikation og 

afrapportering på effektiviseringer, så det står tydeligt for interessenterne, hvordan Energinet 

høster sine effektiviseringspotentialer, herunder hvordan dette kommer forbrugerne til gode. 

Derudover bør der være mere fokus på risici, som med fordel kan udfoldes yderligere i rappor-

ten. 

 

Interessentforum opfordrer til, at Energinet fremadrettet tydeliggør bagrunden for de fastsatte 

mål i Årsrapporten. 

 

Energinet opfordres til, at redegøre for hvordan man arbejder med at tiltrække kvinder til tek-

niske og ledende stillinger. 

 

Endelig drøftede Interessentforum Investerings- og finansieringsplan 2018-2021. 

Interessentforum havde ikke samlede bemærkninger til denne. 


