En fremtidssikret
regulering af elsektoren

Klare rammer for markedsaktørerne og øget fokus på
elforsyningssikkerhed
Klare ansvarsfordelinger og en administrativ enkel, robust og letforståelig lovgivning er centralt for
aktørernes ageren på markedet, herunder deres investeringsvillighed. Tiltrækning af private investeringer
vil være afgørende på en lang række områder for at sikre en omkostningseffektiv og grøn omstilling og for
at fremtidssikre elsektoren. Lovgivningen skal samtidig sætte rammerne for en forsat høj dansk
elforsyningssikkerhed. Derfor anbefaler udvalget en øget overvågning og afrapportering i relation til
elforsyningssikkerheden, sanering af regelsættet vedrørende de store elproducenter samt en
modernisering af den nuværende elforsyningslov.
Styrkede rammer for overvågningen af elforsyningssikkerheden
Det er afgørende at sikre, at den grønne omstilling ikke udfordrer den danske elforsyningssikkerhed. Det er
derfor nødvendigt, at der etableres et effektivt samarbejde med klare
snitflader mellem de relevante myndigheder på området. Herudover
skal det sikres, at der er et solidt grundlag for politiske og
administrative beslutninger vedrørende udviklingen i
elforsyningssikkerheden. Det understøtter udvalgets anbefalinger
blandt andet ved, at:


Begrebet elforsyningssikkerhed bliver defineret i loven.



Overvågningen af elforsyningssikkerheden skærpes. Konkret
anbefales det, at Energinet.dk årligt udarbejder en redegørelse for
udviklingen i elforsyningssikkerhedssituationen.



Ansvarsfordelingen mellem myndighederne i forhold til sikring af
elforsyningssikkerheden tydeliggøres og præciseres i loven.

Klare regler for sikring af kapacitet og sanering af krav til store
produktionsanlæg
I en fremtid med en stærkt forøget anvendelse af vedvarende energi
skal der være klare regler og procedurer for at sikre tilstrækkelig
elproduktionskapacitet. Herudover skal det sikres, at ejerne af
elproduktionsanlæggene gennemfører den nødvendige oprydning og
oprensning ved lukning af værker. Det understøtter udvalgets
anbefalinger blandt andet ved, at:


Der fastsættes kriterier og procedurer for, hvordan Energinet.dk og Energistyrelsen kan holde
kraftværker inde i elmarkedet med henblik på at sikre elforsyningssikkerheden.
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Der fastsættes rammer og kriterier for, at der kan indføres en kapacitetsmekanisme, hvis dette på et
tidspunkt skønnes nødvendigt.



Det nuværende system for godkendelse af væsentlige ændringer m.v. på kraftværker bevares af hensyn
til forsyningssikkerheden.



Bevillingskravet om tilstrækkelig finansiel kapacitet opretholdes for at sikre en forsvarlig drift og
skrotning.

En moderniseret elforsyningslov, der giver øget transparens og forudsigelighed for investorerne
De overordnede målsætninger for reguleringen bør være overordnede og klare principper, der først skal
ændres, når den politiske prioritering af de grundlæggende principper i loven ændrer sig. Derfor anbefaler
udvalget, at:


Der skal udarbejdes en helt ny elforsyningslov med henblik på at forenkle og skabe større klarhed for
sektoren og for myndighederne.

Yderligere tiltag indenfor området
Herudover har udvalget gennemgået bevillingssystemet til netvirksomheder og Energinet.dk’s varetagelse
af myndighedsopgaver. På baggrund af denne gennemgang anbefaler udvalget følgende:


Bevillingskravet til netvirksomheder opretholdes, idet det sikrer, at den, der driver nettet, har både
finansiel og teknisk kapacitet og i øvrigt opfylder elforsyningslovens krav. Dog skal elforsyningslovens
bestemmelser og netbevillingernes vilkår om netvirksomhedernes pligter og rettigheder gennemgås i
god tid inden de eksisterende netbevillinger udløber i perioden 2021-2024.



Energinet.dk skal fortsat arbejde systematisk med at udarbejde administrationsgrundlag og andre
relevante administrative procedurer for at sikre en effektiv administration af myndighedsopgaverne.
Energinet.dk bør have fokus på at have juridisk kompetence i virksomheden med stærk
forvaltningsmæssig baggrund.
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