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Opsamling på workshoppen: 
 

Deltagere 
22 eksterne interessenter samt eksperter fra Energinet og Energistyrelsen. 

 

Formål 
Formålet med workshoppen var at informere eksterne parter om proces og tidsplan 

for arbejdet med Analyseforudsætningerne (AF) til Energinet i 2018 efter 

overdragelse af ansvaret fra Energinet til Energistyrelsen. Desuden var der 

mulighed for at deltage i parallelle temaopdelte diskussioner inden for fem centrale 

emner: VE elproduktion, kraftvarme, elforbrug til husholdninger og erhverv, 

transport samt gas. Formålet her var især at få input fra eksterne parter mht. de 

langsigtede udviklingstendenser. 

  

I dette notat gives en kort opsummering af de generelle kommentarer fra eksterne 

interessenter samt diskussionerne i de enkelte temagrupper. Energistyrelsen vil 

gerne takke deltagerne for deres input, som vil indgå i overvejelserne bag 

analyseforudsætningerne. Det understreges dog, at der ikke er taget konkret stilling 

til, hvordan kommentarer evt. imødekommes og indarbejdes i dette års 

analyseforudsætninger, ligesom flere input forventes ifm. den offentlige høring. 

 

Generelt 
Generelt var der stor spørgelyst og mange kommentarer og forslag. På tværs af 

emnerne gik følgende spørgsmål/kommentarer igen: 

 Flere udtrykte bekymring for at AF’s overgang til Energistyrelsen ville resultere 

i, at de bliver mere afhængige af den førte energipolitik og dermed mere 

politiske.  
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 Der var kritik af valg af Sustainable Transition scenariet for udlandet, da det 

ikke rammer langsigtede klima- og energimål i EU, og da fx VE på 

markedsvilkår er meget afhængig af de internationale rammevilkår og ikke kun 

teknologiomkostninger.  

 

 Anbefaling om at usikkerhed forbundet med så langsigtede fremskrivninger 

håndteres ved at angive et udfaldsrum. 

 

 Stærkt ønske om at udviklingen i elpriserne bliver offentliggjort som del af AF 

2018, da det ikke er alle, der har deres egen markedsmodel. 

 

 Stort ønske om at ENS prioriterer at se nærmere på lagringsteknologier og 

fleksibilitet i en evt. fremtidig temaanalyse. 

 

VE elproduktion 
Diskussioner i denne gruppe kan opsummeres i følgende punkter: 

 

 Teknisk potentiale for landvind vurderes at være stort, men afhænger af 

lokalpolitik, landspolitik (ny incitamentsordning) og PPA’er (evt. fra store 

datacentre).  

 

 I fremtiden bliver det ikke så vigtigt med VE konkurrence med fossil 

elproduktion, men VE mod VE konkurrence. Teknologierne er alle blevet 

billigere hurtigere end man havde forudset, og landvind, havvind og sol kan ses 

som tre forskellige markeder, da de har forskellige karakteristika.  

 

 Den samlede mængde solcelleproduceret el i markedet vil ikke kunne overstige 

20 %, og at maksimalt 15% er et mere realistisk bud på lang sigt, da en større 

andel vil medføre alt for stort prispres. 

 

Kraftvarme 
Diskussionen omhandlede udviklingen i kraftvarmeværkernes kapacitet, store 

varmepumper og elkedler.’ 

 

 Generelt var der enighed om, at udviklingen peger mod lavere termisk 

elkapacitet. Værkerne baserer i dag deres forretning på varmeproduktionen og 

ikke som tidligere på elproduktionen. Faktorer, der er afgørende for 

udviklingen, omfatter el- og brændselspriserne udvikling, politiske tiltag 

herunder tilskud til biomassebaseret elproduktion og evt. ændring af 

kraftvarmebindingen. 
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 Udviklingen på varmepumpesiden er begrænset af egnede varmekilder. Store 

varmepumper forventes først og fremmest at finde udbredelse i de decentrale 

fjernvarmeområder men kan også være en mulighed i centrale 

fjernvarmeområder. Dog kan det være en udfordring at anvende varmepumper 

i fjernevarmeområder med højtemperatur varme. Branchen pointerede, at 

bedre vilkår for varmepumper med al sandsynlighed vil føre til mindre 

kraftvarmekapacitet og færre elkedler. Selvom varmepumper og kraftvarme kan 

understøtte hinanden, er de også konkurrenter i forhold til at levere fjernvarme.  

 

 Der var enighed om vanskeligheden ved fremskrive udviklingen i elkedler. De 

forskellige markeders (regulerkraftmarked, spot-marked, balancemarked) 

fremadrettede udvikling vil være afgørende, men det er svært at spå om 

udfaldet. 

 

Elforbrug til husholdninger og erhverv 
Diskussionen i denne gruppe kan opsummeres i følgende punkter: 

 

 Forbrugsfremskrivningerne blev fremhævet som vigtige for en række eksterne 

interessenter som fx netselskaberne, der anvender AF som rettesnor ifm. 

investeringsplanlægning af 60 kV nettet, og DTU, der arbejder på et nyt 

forskningsprojekt om elforbrug på timeniveau.  

 

 Vedrørende usikkerheder skal vi være særlig opmærksomme på 

forbrugsafkobling vha. batterier – det betragtes i branchen som en mulig ”game 

changer”. 

 

 Mht. effektforbrugsfremskrivningen var der var interesse for at se vedvarende 

maksimaleffekter, specielt efter overgangen til timeværdi-målinger. Desuden 

var der ønske om en mere detaljeret opdeling af forbruget. 

 

Transport 
I transportgruppen blev det fremhævet, at batteri- og køretøjspriser er et område, 

hvor der sker rigtig meget lige nu, og det kan derfor være svært at forudsige 

udviklingen. Herudover blev følgende punkter fremhævet: 

 

 Hybridbiler som mulige overgangsbiler til elbiler, da de i dag ligger tæt på 

konventionelle biler i omkostninger og der er kommet flere modeller på 

markedet. 

 

 Betydningen af effekt-standarder for ladestandere og udbredelsen af dele 

elbiler, som påvirker spidslast perioderne og kan give bedre mulighed for 

styring af elbilernes lade mønster.  
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 Internationale forsøg med LNG, som, hvis de får succes, kan øge potentialet 

for LNG til tung transport i Danmark, men afhænger af rammevilkår og 

konkurrence med el til tung transport.  

 

 Nye EU krav for lastbiler om at oplyse CO2 udledning på produktionsstedet, 

som muligvis kan give gas til tung transport en fordel sammenlignet med diesel. 

 

 Potentialet for elektrofuels (elektrolyse) og brints mulige rolle for tung transport 

som del af en langsigtet grøn omstilling. 

 

Gas 
Der er stor usikkerhed lige nu om gassens fremtid. Der er mulighed for, at gas kan 

få en væsentlig rolle i fremtiden, bl.a. på transportområdet, men der er også 

mulighed for at udviklingen står stille, eller at gas efterhånden udfases. Generelt 

forudså branchen et forholdsvist stabilt gasforbrug i Danmark, men udviklingen 

afhænger meget af politiske beslutninger fx støtte til biogas og af udviklingen i CO2 

prisen.  

 

Desuden fremhævede de eksterne interessenter følgende: 

 

 Hybridvarmepumper (kombinerer olie eller gas med en varmepumpe), som en 

mulighed for at sikre gassens rolle på varmeområdet fremover 

 

 Behov for klare, og langsigtede rammevilkår for energisektoren, herunder 

brændselsbinding, tilslutningskrav til fjernvarme og regler for udnyttelse af 

overskudsvarme fra bl.a. de store datacentre. 

 

 Branchen nævnte, at gasdistributionsnettet ikke kan gøres meget mindre, end 

det er nu, for selvom villakunder i et område skulle falde fra, så kan der ligge 

noget industri tæt på, som stadig skal have leveret gas. 

Distributionsomkostningerne er dog relativt små for gassen. 

 

 Ønske om, at gasforbruget i AF blev mere opdelt fx i naturgas og biogas. Dette 

var vigtigt i forhold til, hvordan gasforbruget ses i et samlet billede af 

energiforbruget.  


