
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissorium for Markedssamarbejdsudvalg 

Elsystemet er under stor forandring. Forbrugere installerer mere lokal produktion, herunder fx 

solceller og vindmøller, ligesom mulighederne for lagring af energi er på vej ned i pris. Samtidig 

skubbes de konventionelle produktionskilder ud. På europæisk plan sker der en stadig tættere 

regulering af både tekniske og markedsmæssige forhold i samarbejdsfladerne mellem distribu-

tion og transmission. Det skaber et elsystem med større samarbejdsfalder og behov for meget 

mere interaktion end tidligere. Samtidig er der et stigende potentiale i at udnytte ressourcer og 

information på tværs af distributionsnettet og transmissionsnettet. Her er der behov for at distri-

butions- og transmissionssiden i fællesskab proaktivt og effektivt finder en række løsninger for 

understøttelse af den fremtidige drift- og balancering af elnettet.  

 

Formål 

Markedssamarbejdsudvalgets formål er at understøtte et tillidsfuldt og effektivt samarbejde om 

udviklingen af distributions og transmissionsselskabernes opgaver på markedsområdet.  

Markedssamarbejdsudvalget udpeger og drøfter samarbejdsflader, hvor der er behov for at ud-

vikle, koordinere, effektivisere eller implementere processer eller løsninger.  

 

Markedssamarbejdsudvalget skal sikre gensidig informationsudveksling mellem netselskaber, 

Energinet og Dansk Energi omkring samarbejdsflader på markedsorienterede emner. 

 

Opgaver 

Markedssamarbejdsudvalget fokuserer på den markedsmæssige samarbejdsflade mellem 

transmissionsnettet og distributionsnettet. Udvalgets opgaver vil være rettet mod de områder, 

som ligger inden for de naturlige monopoler i elforsyningen, såsom formidling og udveksling af 

måledata. Nærmere specifikation af opgaver følger nedenfor. Det brede markedssamarbejde, 

der også indbefatter kommercielle aktører drøftes i fora som Dialogforum, Teknik- og implemen-

teringsforum, elaktørforum og aktørarbejdsgruppen for Systemydelser.  

  

TSO-DSO Koordineringsudvalget angiver strategisk retning for Markedssamarbejdsudvalget, 

der understøtter fremtidige strategiske drøftelser i TSO-DSO koordineringsgruppen gennem 

nedenstående opgaver. Formanden og/eller næstformanden for Markedssamarbejdsudvalget 

præsenterer fremdrift for udvalgte strategiske vigtige opgaver og projekter på TSO-DSO Koor-

dineringsgruppens møder.  
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Markedsudvalgets opgaver er:  

 Udarbejde et årligt arbejdsprogram, der godkendes af TSO-DSO Koordineringsudvalget 

 Drøfte måledata og data management og på bagrund heraf sikre at der foreligger hand-

lingsplaner for forbedring når og hvis kvalitetsniveauet tilsiger dette. Drøftelse konsi-

stens, tidsfrister, afregningsgrundlag og databeskyttelse 

• Udarbejde fælles målsætninger og forslag til markedsrammer for hvordan der på tværs 

af transmission og distribution skabes optimale rammer for en effektiv aktivering af di-

stribuerede ressourcer til balancering og flaskehalshåndtering.   

• Udarbejde fælles positioner på kommende europæisk regulering, herunder særligt 

kommende europæisk regulering af distribueret fleksibilitet og andre samarbejdsflader 

mellem netselskaber og TSOer  

• Samarbejde omkring redesign af tariffer  

• Derudover vil der være opgaver, som drøftes på tværs af Netsamarbejdsudvalget og 

Markedssamarbejdsudvalget såsom implementering af netregler og Megavarordning.  

 

TSO-DSO Koordineringsgruppen kan desuden anmode Markedssamarbejdsudvalget om at 

drøfte/løse konkrete opgaver eller etablere relevante samarbejdsprojekter. 

 

Markedssamarbejdsudvalget kan ændre sin opgaveportefølje efter behov – efter drøftelse og 

godkendelse i udvalget. 

 

Inden for alle de ovennævnte opgaver kan udredningsarbejde og analyser af mere detaljeret 

teknisk karakter oprettes som projekter eller delegeres til underudvalg. 

 

Reference 

Markedssamarbejdsudvalget refererer til TSO-DSO Koordineringsgruppen, der sørger for, at 

der en overordnet sammenhæng mellem arbejdet i henholdsvis Markedssamarbejdsudvalget og 

Netsamarbejdsudvalget. TSO-DSO koordineringsgruppen godkender de overordnede linjer i 

Markedssamarbejdsudvalgets kommissorium, men Markedssamarbejdsudvalget har stadig 

selvstændig beslutningskraft. 

 

Bemanding 

Dansk Energis Netudvalg udpeger 5 faste deltagere fra netselskaber. Dansk Energis sekretariat 

kan stille med indtil 3 faste medlemmer og Energinet.dk kan stille med indtil 5 faste deltagere.  

 

Der nedsættes en formand og en næstformand, hvor den ene er fra TSO-siden og den anden 

fra netselskabssiden. Formandsskabet og næstformandsskabet går på skift mellem Energinet 

og en repræsentant for netselskaberne, udpeget af Dansk Energis Netudvalg. Formandsskabet 

i Markedssamarbejdsudvalget modfases af Netsamarbejdsudvalgets formandskab, således at 

formandskabet i de faglige udvalg altid repræsenterer både netselskaberne og Energinet 

  

Markedssamarbejdsudvalget støttes af sekretariatsbistand bestående af 1 repræsentant fra 

Energinet og 1 repræsentant fra Dansk Energis sekretariat. Disse vil fungere som konktaktper-

soner og sikre koordinering af emner og spørgsmål. Sekretariatsfunktionen vil tilsvarende sikre 

evt. koordinering i forhold til Netsamarbejdsudvalget samt forberedelse af input fra Markeds-

samarbejdsudvalget til TSO-DSO koordineringsgruppen.  

 

Forretningsorden 
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Markedssamarbejdsudvalget afholder som udgangspunkt 4 årlige møder, men antallet af møder 

tilpasses behovet.   

Sekretariatet for Markedssamarbejdsudvalget udarbejder i samarbejde med formand og næst-

formand en dagsorden for møderne, og sekretariatet sørger for dagsorden med tilhørende mø-

demateriale udsendes til medlemmerne senest 5 arbejdsdage før udvalgets afholdelse. 

 

Markedssamarbejdsudvalget træffer beslutninger via konsensus, med samtidig respekt for øvri-

ge sideløbende godkendelsesprocesser i netselskaber, Dansk Energi og Energinet.   

 

Der føres beslutningsreferat fra møderne, og sekretariatet sørger for, at der sendes et udkast til 

mødedeltagerne senest 7 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Udvalgsmedlemmerne har 5 

dage til at kommentere på udkastet til referatet. Formandsskabet sørger for, at der udarbejdes 

et endeligt referat.  

 

Økonomi 

Der er ikke tilknyttet et budget for Markedssamarbejdsudvalget. Beslutninger om igangsættelse 

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

Energi og de deltagende netselskaber. 

 

Markedssamarbejdsudvalgets medlemmer afholder egne udgifter i forbindelse med arbejdet, 

herunder rejseaktivitet. 

 


