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Elnettet binder grøn  

omstilling sammen



Udgangspunktet: Energisektoren leverer stor 
værdi til forbrugerne

2

Demokratisk 

medindflydelse

Grøn omstilling 

og 

elektrificering

Strøm i 99,99% 

af tiden

Blandt de 

laveste 

forbrugerpriser 

i EU

Stort udvalg af 

elprodukter og 

elhandlere

Hurtig internet i 

hele landet

Forbruger



Elektrificering og decentralisering 
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Elproduktion i distributionsnettet

Vind Sol
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Elforbrug fra distributionsnettet

Klassisk elforbrug El til varme

El til transport Merforbrug v. 1. mio. elbiler

Elektrificering kræver flere ydelser af eldistributionsnettet

KLASSISK ENSRETTET VÆRDIKÆDE 

NETVÆRKS-

ORIENTERET 

VÆRDIKÆDE 

Decentralisering medfører ny rolle for nettet 



Fremtidsbilleder og gamechangers
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2025

2035



Hovederne skal i blød for at nå klimamålet
- men elektrificering står centralt
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Kilde: Energistyrelsen, Klimarådet, Aarhus Universitet, Dansk Energi
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El-distributionsnettet i 

den grønne omstilling
El-nettet



Hvad har vi set på – elbiler og eldistribution
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Samlet investeringsbehov i eldistributionsnet frem mod 2030 med én 

mio. grønne biler

1 million grønne biler kræver øgede investeringer i 

eldistribution – ud over det sædvanlige!

Fleksibelt elforbrug:

Opladningen sker 

uden for 

spidsbelastning

Ufleksibelt elforbrug:

Alle elbiler skal kunne 

oplades på samme tid
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Den gode nyhed: Prisen pr. kWh kan holdes i ro



Dansk Energis anbefaling

10

Elnetselskabernes økonomiske 

indtægtsrammer skal bygge på både 

historiske omkostninger OG behov, der 

følger af klimaudfordringen

• Reguleringen skal suppleres af et 

fremadrettet tillæg i elnetselskabernes 

indtægtsrammer, så elnetselskabet kan 

finansiere de nødvendige investeringer 

der løbende følger af elektrificeringen. 

Brug i første omgang velkendt metodik fra indtægtsrammebekendtgørelsen: En løbende indikator-

justering af indtægtsrammer for elnetselskaber i takt med stigende elektrificering”.

Tilpasning af den seneste aftale om økonomisk regulering af elnetselskaber fra 2016.
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Kr.

1

Tid

Indtægtsrammer baseret på historiske 
omkostninger

Finansieringsunderskud under BAU

1
Totalomkostninger ved BAU 
investeringer

2

3

Totalomkostninger ved Dyrt 
investerings scenarie

Totalomkostninger ved Smart 
investerings scenarie

Automatisk tillæg til indtægtsrammen

Yderligere finansieringsunderskud 
under Smart investerings scenarie

Yderligere finansieringsunderskud 
under Dyrt investerings scenarie

Finansieringsunderskud under nuværende regulering
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Ikke kun dansk lovgivning der sætter kurs

Ny Elforordning

Nyt eldirektiv

- ”time-differentiated

network tariffs” 



Netselskabernes rolle som efterspørger af 
fleksibilitet
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5-10 årige Netudviklingsplaner senest fra 2022/23

• Rammer og forpligtelser (fx VE-tilslutning)

• Planlægning med fleksibilitet som alternativ til netudbygning

• Kvantificering af behov og værdi for netselskabet 

• Særlige fokusområder i nettet

Tidsdifferentierede 
nettariffer v. 2.0

Tidsdifferentierede 
nettariffer v. 3.0

Afbrydelighedsprodukter

Geografisk 
afgrænsede 
tariffer

Markedsplatforme for 
indkøb af fleksibilitet

• Netselskabers aktivering af fleksibilitet 

via flere mekanismer

• Markedet for fleksibilitet skal modnes

Brug instrumenter der giver sparede omkostninger 

frem for øgede omkostninger



En foranderlig fremtid, kræver et 
forandringsparat, agilt og effektivt tilsyn
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Solvej

Forsyningstilsynet skal være på forkant
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Analyseforudsætninger for elforbrug
GWh
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Analyseforudsætninger for sol og vind
GWh

Kilde: Energistyrelsen 2018 , Energinet 2012-2017 samt egne beregninger



Gode takter 
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Forsyningstilsynets mission

Vi skaber rammer for en 

effektiv, sikker og innovativ 

energiforsyning

Forsyningstilsynets vision

Energiforsyning, der møder 

samfundets behov til laveste 

priser

De fem indsatsområder er:

•Stor effekt for samfundet

•Åben dialog og klar kommunikation

•Smart opgaveløsning

•Styrket udvikling og faglig ekspertise

•Godt arbejdsliv og attraktiv arbejdsplads


