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Workshop 1  
Hvordan får vi aktiveret husholdninger og mindre virksomheder i 

fleksibilitetsmarkedet? 

 

Husholdninger og mindre virksomheder vil kunne bidrage med vigtig fleksibilitet i et 

fremtidigt elsystem med meget vedvarende energi, på linje med de store 

elforbrugere. At engagere og skabe efterspørgsel fra dem er en udfordring, fordi 

produktudbuddet af fleksibilitetsydelser - og dermed fordele og ulemper for 

elkunderne - stadig er under udvikling. Husholdninger og mindre virksomheder kan 

derfor have svært ved på nuværende tidspunkt at danne sig et overblik over, 

hvordan aggregatorer i fremtiden vil kunne hjælpe dem. På workshoppen vil vi 

prøve at skitsere, hvad der skal til, for at aggregatorprodukter kan blive attraktive 

for husholdninger og mindre virksomheder. Vi vil dernæst se på, hvordan der kan 

skabes den gennemsigtighed i fleksibilitetsmarkedet, som mindre forbrugere kan 

have brug for.  

 

I første del workshoppen vil der være oplæg om eksisterende 

fleksibilitetsprodukter. Dette vil danne udgangspunkt for en fælles samtale om 

aggregatorprodukter, og hvad der skal til for, at de bliver attraktive for mindre 

forbrugere at købe. Dernæst vil der være en session, hvor det vil blive muligt at 

diskutere, hvordan vi konkret kan skabe mere transparens for mindre forbrugere. 

Sessionen påbegyndes med et oplæg udefra, der kan starte samtalen. I denne 

session vil det blandt andet blive diskuteret, om det kan være relevant at oprette en 

forbrugerrettet sammenligningsportal, hvor mindre forbrugere får mulighed for at 

sammenligne aggregatorprodukter. Efter workshoppen er det tiltænkt at en 

arbejdsgruppe, dannet pba. workshoppen, skal arbejde videre med spørgsmålene 

skitseret ovenfor, samt hvordan en eventuel sammenligningsportal kunne se ud. 

 

Oplægsholdere og endeligt program for workshop sendes ud forud for forummet. 

 

Facilitator: Energistyrelsen 

 

 



 

Side 2/3 

Workshop 2 
Hvordan kan vi fremme et fleksibilitetsmarked, der skaber værdi for nettet og tillid 

hos både køber og sælger? 

 

Et fleksibilitetsmarked kan være en omkostningseffektiv løsning på nogle af 

problemerne i elnettet. På denne workshop ser vi nærmere på, hvordan vi kan 

fremme et transparent, likvidt og konkurrencepræget marked, ved at finde løsninger 

på nogle af de barrierer, der peges på at være for dette. Vi vil særligt dykke ned i 

udfordringerne ved at garantere 1) sikkerhed for levering for netvirksomhederne og 

2) sikkerhed for efterspørgsel for udbyderne, herunder opstartsomkostninger, og 

fokusere på løsningsmuligheder.  

 

Med sikkerhed for levering menes der, hvordan det sikres, at netvirksomhederne 

og Energinet kan stole på leveringen og på metoderne til prækvalificering og 

validering. Med sikkerhed for efterspørgsel menes der, hvordan man kan sikre, at 

der er efterspørgsel nok på fleksibilitetsydelser til, at der er en business case for 

udbyderne, herunder hvilke opstartsomkostninger, der skal kunne opvejes af salget 

af fleksibilitetsydelser.  

 

Workshoppen indledes med et kort oplæg fra Energistyrelsen om det arbejde med 

fleksibilitet i elnettet, der er foretaget i forbindelse med Markedsmodel 3.0, og det 

arbejde, der er forestående, som har ophæng i Klimaaftale om grøn strøm og 

varme af 25. juni 2022. Dernæst tages der fat på drøftelser af de to førnævnte 

udfordringer om sikkerhed, hvor der vil være både oplæg til inspiration, samt 

diskussion af løsningsmuligheder i plenum. Disse drøftelser vil udgøre hovedparten 

af workshoppen. 

 

Oplægsholdere og endeligt program for workshop sendes ud forud for forummet. 

 

Facilitator: iEnergi 

 

 

Workshop 3 
Hvordan sikrer vi, at vi har tilstrækkelig effekt og systemydelser i fremtiden? 

 

I takt med, at termiske kraftværker gradvist udfases og mængden af fluktuerende 

energi stiger, udfordres elforsyningssikkerheden både i forhold til at sikre 

tilstrækkelig effekt, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner, men også ift. at 

sikre systemsikkerheden. Regulérbar kapacitet og fleksibilitet i forbrug og 

produktion kan udgøre et kernebidrag til at løse udfordringerne og sikre 

elforsyningssikkerheden de kommende år, når vi bevæger os over til et grønt 

energisystem frit for russisk gas. På denne workshop ser vi nærmere på, hvordan 

vi sikrer tilstrækkelig effekt og tilgængelighed af systemydelser også i 
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overgangsperioden, mens de fossile kraftværker udfases og grønne løsninger tager 

over.  

 

På workshoppen ser vi først nærmere på de konkrete udfordringer vi ser ind i i 

overgangsperioden til et grønt energisystem. Herefter diskuterer vi, hvilke tiltag der 

vil kunne fremme udbuddet af regulérbar kapacitet og fleksible effekt- og 

systemydelser fremover. Workshoppen vil bestå både af oplæg til inspiration samt 

diskussioner i plenum.  

 

Oplægsholdere og endeligt program for workshop sendes ud forud for forummet. 

 

Facilitator: Dansk Industri  

 


