
Kommentering af mailkorrespondance med Energinet fra juni 2017. 
Præmissen under hvilken mailkorrespondancen er skrevet er, at netselskaber ikke må behandles 
anderledes en andre aktører. 
 
I den første mail afgrænser Energinet selv scopet for møder ved at skrive det er formøder. Energinet skriver 
også at de godt kan holde møder med Dansk Energi, hvor vi udveksler synspunkter, men fastholder 
samtidig at der ikke kan tages beslutninger. 
 
Det næste Energinet skriver er, at hvis der inviteres andre netselskaber med til disse møder, skal det sikres 
at disse repræsenterer alle andre netselskaber. Hvis ikke dette opfyldes, kan der kun afholdes møder med 
Dansk Energi, alternativt møder for alle aktører. 
 
Alternativet er, at alle aktører inviteres til en række afklaringsmøder, eller at der afholdes et aktørmøde. 
Energinet afviser i samme omgang at de ikke vil afholde afklaringsmøder. 
 
I den anden mail skriver Dansk Energi at møderne ikke er erstatning for aktørmøderne, men at de skal tjene 
det formål at gøre aktørmøderne mere effektive ved at have trykprøvet Energinet forslag inden de 
præsenteres på aktørmøderne.  
 
I den tredje mail fastholder Energinet, at hvis der skal nogen netselskaber med til møderne mellem 
Energinet og Dansk Energi, skal det være afstemt at disse netselskaber repræsenterer alle. 
 
Det er således ikke et ønske om at netselskaberne skal føle sig repræsenteret i møderne, som Energinet 
fremhæver i høringssvaret, men udelukkende, at alle netselskaber skal følge sig repræsenteret på 
møderne, hvis der inviteres nogen netselskaber med.  
 
 
Fra: Anne Nielsen [mailto:AIE@energinet.dk]  
Sendt: 1. juni 2017 17:16 
Til: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk> 
Emne: SV: Har du fundet ud af nogle datoer for møde om implementering af EU forordninger?(eom) 
 
Hej Jan 
 
Jeg har været rundt for at afklare, om vi kan have formøde med enkelt-netselskaber. 
 
Umiddelbart kan vi have møde med DE for at afklare standpunkter, men ikke for at tage beslutninger (som 
vi også har talt om tidligere). 
 
Hvis vi inviterer flere deltagere (netselskaber), så kan det kun ske efter en afklaring af om andre 
netselskaber føler sig repræsenteret af de valgte, alternativt så skal vi orientere om dette bredt, og tilbyde 
samme mulighed til alle – hvilket jo så enten vil være en række afklaringsmøder, eller reelt vil være et bredt 
aktørmøde. Vi har ikke umiddelbart åbninger i kalenderen til at tilbyde en række møder, så det bliver ikke 
en løsning. 
 
Jeg går ud fra, at I sikrer en afklaring på tværs af netselskaber, hvis det er vigtigt at have repræsentationen 
med. 
 
En meget hurtig gennemgang af kalenderen viser, at der kun er muligheder for at mødes en af dagene d. 
26, 27 eller 28/6, jeg har ikke en accept fra nogen på disse datoer, men det er dem, der er realistiske. 



 
Jeg har vendt muligheden for, at vi har juridisk bistand med på mødet. Det kommer vi ikke til at have, vi 
forventer at vores fastsættelse af krav vil ske efter et (eller flere) møde(r), og en nødvendig juridisk 
afklaring vil ske i denne sammenhæng. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Anne Nielsen 
Systemdriftsudvikling 
+4530695148 
AIE@energinet.dk 

 
 
Fra: Jan Rasmussen  
Sendt: 1. juni 2017 22:12 
Til: 'Anne Nielsen' <AIE@energinet.dk> 
Cc: Dorte Gram <dgr@danskenergi.dk> 
Emne: SV: Har du fundet ud af nogle datoer for møde om implementering af EU forordninger?(eom) 
 
Hej Anne, 
 
Det lyder godt… Umiddelbart foretrækker vi d. 26. eller 27. Jeg har godt nok ferie, men jeg tror godt jeg kan 
få dispensation til at deltage alligevel… 😊 
Dorte er med på Cc, så hun kan reservere de nævnte datoer. 
 
Når datoen er fastlagt, koordinerer jeg med netselskaberne. 
 
Jeg vil gerne slå fast at disse møder ikke er en erstatning for øvrig aktørinddragelse og høringer, og at vi 
bakker om at alle skal have mulighed for at give deres mening til kende. Formålet med møderne er at skabe 
klarhed over konsekvenserne ved de nye regler og dermed effektivisere implementeringsprocessen – både 
for jer, netselskaber og andre aktører.  
 
Dansk Energi har gennem vores Direktørudvalg fået mandat til at varetage netselsakbernes interesser ift. 
implementering af de nye Netregler. Heraf følger en forpligtelse til at afstemme de holdninger vi ytrer med 
medlemmer af Dansk Energi, men det må ikke forhindre at alle får muligheden for at give deres mening til 
kende. Det skal i den sammenhæng nævnes at alle netselskaber med grænseflade til Energinet er medlem 
af Dansk Energi.   
 
Vores intension er at sikre et godt og konstruktivt samarbejde med Energinet, i overensstemmelse med 
beslutningen på Netsamarbejdsudvalgsmødet, som bl.a. skal bidrage til at Energinet kan ’trykprøve’ deres 
oplæg inden de præsenteres for bredden. Jeg kan ikke se at Energinet kan komme i klemme ved at rådføre 
sig med vigtige aktører inden en præsentation for den bredde offentlighed. Det at Dansk Energi anbefaler 
at interesserede medlemmer deltager i møderne, gør jo bare at vi kommer tættere på de optimale 
løsninger. 
 
I det større billede har Energinet og netselskaberne en fælles interesse i at ’vise vejen’. EU og mange 
europæiske lande kigger på Danmark i forhold til integration af vedvarende energi. Hvis vi formår at 



fremstå som et land hvor der er enighed om hvordan den grønne omstilling kan skabes på den mest 
effektive måde, vil det give Danmark en meget større vægt i Europa. Derfor er det så vigtigt at vi løser 
opgaven i fællesskab. 
 
Ring endelige hvis du ønsker noget uddybet. 
 
 
Med venlig hilsen / Regards 
 
Jan Rasmussen 
Chefkonsulent 
Senior Consultant, BSc Engineering 
+45 20 90 77 77 
 

 
 
Fra: Jan Rasmussen [mailto:jar@danskenergi.dk]  
Sendt: 12. juni 2017 09:43 
Til: Anne Nielsen 
Emne: Kan jeg invitere et par selskaber til snakken d. 27. juni...? (2-3 stykker)... (eom) 
 
[intet indhold] 
 
Fra: Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>  
Sendt: 12. juni 2017 09:48 
Til: Jan Rasmussen <jar@danskenergi.dk> 
Emne: SV: Kan jeg invitere et par selskaber til snakken d. 27. juni...? (2-3 stykker)... (eom) 
 
Hej Jan 
 
Vi graduerer ikke i vigtigheden af aktører i forhold til at have afklaringer med dem, så jeg fastholder vores 
præmis. 
 
Hvis vi inviterer flere deltagere (netselskaber), så kan det kun ske efter en afklaring af om andre 
netselskaber føler sig repræsenteret af de valgte, alternativt så skal vi orientere om dette bredt, og tilbyde 
samme mulighed til alle – hvilket jo så enten vil være en række afklaringsmøder, eller reelt vil være et bredt 
aktørmøde. Vi har ikke umiddelbart åbninger i kalenderen til at tilbyde en række møder, så det bliver ikke 
en løsning. 
 
Jeg går ud fra, at I sikrer en afklaring på tværs af netselskaber, hvis det er vigtigt at have repræsentationen 
med. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Anne Nielsen 
Systemdriftsudvikling 
+4530695148 
AIE@energinet.dk 

 
 


