
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissorium for TSO-DSO Koordineringsudvalg 

Netselskaberne og Energinet mødes i adskillige samarbejdsfora, både inden for mere tekniske 

områder og inden for områder af markedsmæssig karakter. Da samarbejdsfladerne på tværs af 

distribution og transmission kontinuerligt øges og der er stor gensidig påvirkning af tekniske og 

markedsmæssige aspekter, er der identificeret et behov for et nyt strategisk TSO-DSO koordi-

neringsudvalg.  

 

Formål 

TSO-DSO Koordineringsudvalgets formål er at sikre overblik og samarbejde på tværs af TSO 

og DSO ved at udstikke en strategisk kurs for hvordan samarbejdet kan realisere den fælles 

TSO-DSO vision. 

 

”Energinet og eldistributionsselskaberne vil som neutrale markedsfacilitatorer sikre, at 

elsystemet drives og udvikles til samfundets bedste nu og i fremtiden. Vi vil sammen 

arbejde for, at elforbrugerne sikres en omkostningseffektiv forsyningssikkerhed og grøn 

omstilling, hvor balanceringen af elsystemet i videst muligt omfang sker gennem mar-

kedsbaserede løsninger, og hvor rammerne understøtter innovation og teknologisk ud-

vikling til gavn for elforbrugerne” 

 

Den strategiske kurs skal fungere som et pejlemærke for de faglige udvalg og afspejle samar-

bejdsflader mellem netselskaber og Energinet omkring drift, planlægning, investeringer, mar-

kedsrammer, dataudveksling- og beskyttelse.  

 

Opgaver 

TSO-DSO Koordineringsudvalgets opgaver er at drøfte overordnede strategiske problemstillin-

ger, der går på tværs af transmission og distribution på tværs af de faglige fora. De specifikt 

faglige problemstillinger drøftes i de faglige udvalg. Udvalgets arbejde er med til at sikre et gen-

sidigt forpligtende samarbejde.  

 

Eksempler på opgaver – men ikke udtømmende er: 

• Afdække fælles interesseområder på tværs af TSO-DSO samarbejdsfladerne  

• Sikre sammenhæng på tværs af de faglige foras kommissorier og godkende de overord-

nede linjer i kommissorier.  

• Godkende årlige arbejdsprogrammer for de faglige udvalg med respekt for at opgave-

løsning og godkendelser af disse løsninger forankres i de faglige udvalg 

• Skabe en fælles forståelse for nationale og europæiske trends og udviklinger som bag-

grund for at sikre en fremadrettet og proaktiv koordinering mellem distributions- og 

Dok. ansvarlig: HHO  
Sekretær:   
Sagsnr.:  s2016-815  
Doknr: d2017-18302-2.0  
10-11-2017  
  



 

 

  

 

2 

transmissionsniveauet i det danske elsystem og på baggrund heraf udarbejde et strate-

gisk positionspapir 

• Drøfte samarbejdsfladerne og hvordan økonomi og opgaver følges ad 

• Aktiv igangsætter af fælles projekter af strategisk vigtig karakter for TSO-DSO samar-

bejdsflader 

• Evaluere hvordan TSO-DSO samarbejdsstrukturen fungerer forud for hvert formands-

skifte 

Opgaveporteføljen kan tilpasse løbende efter behov.  

 

Reference 

TSO-DSO Koordineringsudvalget er et overordnet strategisk koordinerende forum mellem 

Energinet og danske netselskaber. Markedssamarbejdsudvalget og Netsamarbejdsudvalget 

refererer til TSO-DSO Koordineringsudvalget og præsenterer fremdrift i de faglige udvalg på 

Koordineringsudvalgets møder.  

 

Bemanding 

TSO-DSO Koordineringsudvalget består af formænd og næstformænd fra hhv. Markedssamar-

bejdsudvalget og Netsamarbejdsudvalget. 

 

Herudover deltager fra DSO-siden: Formandsskabet af Dansk Energis Netudvalg samt 2 til 3 

personer fra Dansk Energis ledelse. Energinet deltager endvidere med 2 til 3 personer på direk-

tørniveau. 

 

Der nedsættes et formandskab bestående af en formand og en næstformand, hvor den ene er 

fra TSO-siden og den anden fra netselskabssiden. Formandsposten og næstformandsposten 

går på skift mellem Energinet og en repræsentant for netselskaberne, udpeget af Dansk Ener-

gis Netudvalg. Posterne skifter hvert andet år.  

 

Efter behov deltager formand og næstformand fra øvrige udvalg. 

 

TSO-DSO Koordineringsudvalget støttes af sekretariatsbistand bestående af 1 repræsentant fra 

Energinet og 1 repræsentant fra Dansk Energis sekretariat. 

 

Forretningsorden 

Forummet mødes to gange årligt. 

 

Sekretariatet udarbejder i samarbejde med formand og næstformand en dagsorden for møder-

ne, og sekretariatet sørger for, at dagsordenen med tilhørende mødemateriale udsendes senest 

5 arbejdsdage før mødets afholdelse. 

 

Der føres et referat fra møderne, og sekretariatet for udvalget sørger for, at der udsendes et 

udkast til referat til mødedeltagerne senest 7 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Udvalgs-

medlemmerne har 5 arbejdsdage til at kommentere på udkastet til referat, hvorefter formand-

skabet sørger for, at der udarbejdes et endeligt referat. 

 

Økonomi 

Der er ikke tilknyttet et budget for TSO-DSO Koordineringsudvalget Beslutninger om igangsæt-

telse af arbejde, som medfører omkostninger skal godkendes af henholdsvis Energinet og 

Dansk Energi. 

Medlemmer afholder egne udgifter i forbindelse med arbejdet, herunder rejseaktivitet.  


