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NOTAT 

INTERESSENTFORUMS UDTALELSE OM ENERGINETS 

AKTIVITETER - NOVEMBER 2020 
 
 

 

Interessentforum har holdt virtuelt møde den 5. november 2020 og drøftet Energinets aktuelle 

overvejelser om strategisk retning, herunder specielt eltarifudviklingen og gassystemets frem-

tid. 

 

På opfordring fra flere interessenter blev Energinets eltariffer og udviklingen i disse drøftet på 

mødet, da de udmeldte stigninger vækker nogen bekymring i interessentgruppen. Interessent-

forum finder det nyttigt, at Energinet kommunikerer om forventninger til tarifudviklingen og 

baggrunden herfor, og Energinet roses for transparens og gode analyser på området. Som det 

er sket i år, skal langsigtede scenarier og forventede stigninger meldes ud i god tid. Energinet 

opfordres til, at kommunikationen om disse forhold kommer bredere ud. 

 

Hensigtsmæssig placering af nye VE-anlæg er vigtig for at minimere investeringsbehovet og 

undgå tarifstigninger. I det omfang en ændret måde at opkræve tariffer på kan medvirke til 

dette, er det en god ide. Spørgsmålet om ændret indfødningstarif som middel til at fremme 

hensigtsmæssig lokalisering af nye VE-anlæg blev nævnt, og Interessentforum opfordrer til, at 

eventuelle ændringer fastlægges efter klare principper med langt sigte, så der ikke skabes usik-

kerhed for investeringer i vedvarende energi. 

 

Det er et dilemma, at en ny økonomisk regulering, der blandt andet skal give Energinet incita-

menter til effektiv drift, ser ud til at ville give anledning til markant stigende tariffer, fordi regu-

leringen stiller krav om øget konsolidering af Energinet, samt øger kapitalomkostningerne. På 

denne baggrund finder Interessentforum det vigtigt, at den fremtidige regulering udformes, så 

den indeholder incitamenter til effektiv drift samt ikke i sig selv giver anledning til stigende ta-

riffer.  

 

Interessentforum blev på mødet præsenteret for Energinets nye innovationsstrategi. Interes-

sentforum er meget tilfredse med Energinets prioritering af en innovationsstrategi, som kom-

binerer en intern nytænkning og tilgang med innovationsindsatser i samarbejde med aktører 

og interessenter, og opfordrer Energinet til at udnytte de mange kompetencer, der kan findes i 
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partnerskaber med interessenterne. Samtidig er det vigtigt, at Energinet inddrager alle de tek-

nologier, der indgår i den danske energiomstilling, også lokale løsninger. 

 

 

På gasområdet kommer åbningen af Baltic Pipe til at ændre vilkårene for gastransmission i 

Danmark, og selvom der i Interessentforum er forskellige holdninger til selve projektet Baltic 

Pipe, er der opbakning til Energinets arbejde med behovet for ændrede markedsregler og me-

toder på gasområdet, både på nationalt og internationalt plan. Ligesom Baltic Pipe har givet 

anledning til en række protester og bekymringer fra borgere og organisationer, gør Interes-

sentforum opmærksom på, at den kommende udbygning med brintproduktion, CO2-

opsamling, transport, lagring (CCS) og PtX vil kunne skabe folkelig bekymring. Energinet opfor-

dres til rettidig kommunikation og involvering i forbindelse med dette. 

 

Grøn gas er i fortsat vækst og helt nødvendigt for at indfri Danmarks 2030-mål, hvor ikke 

mindst industrien bliver afhængig af gasforsyning. Biogaspotentialet bør derfor udnyttes mest 

hensigtsmæssigt, og Interessentforum noterer sig, at der pågår politiske drøftelser, om en mu-

lig forsyning af sukkerfabrikkerne på Lolland-Falster med biogas. Det er vigtigt, at en eventuel 

udbygning af gasnettet er attraktiv sammenlignet med alternativer for bedst muligt at under-

støtte en nødvendig hurtig omstilling til vedvarende energi set i lyset af Danmarks mål om 70% 

CO2 reduktion i 2030. 

 


