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Sådan fremtidssikrer vi reguleringen af elsektoren  

El-reguleringsudvalget afleverer i dag sine anbefalinger om reguleringen af elsektoren til klima-, energi- og 

bygningsminister Rasmus Helveg Petersen. Første punkt på ønskesedlen hedder en helt ny økonomisk 

regulering af netvirksomhederne, der understøtter den grønne omstilling. 

El-reguleringsudvalget har efter to års arbejde afsluttet sit dybdegående eftersyn af reguleringen 

af den danske elforsyningssektor og afleverer nu 16 hovedanbefalinger samt 100 konkrete 

anbefalinger og vurderinger til regeringen. Med den markante grønne omstilling af energisystemet 

er den nuværende regulering af elsektoren blevet utidssvarende.  

Opgaven for udvalget har derfor været at gentænke reguleringen, så den understøtter 

omstillingen til et elsystem baseret på grøn energi, samtidig med en fortsat høj 

elforsyningssikkerhed og en omkostningseffektiv elsektor til gavn for forbrugere og virksomheder. 

”Jeg er meget tilfreds med, at udvalget har løst opgaven og i dag kan fremlægge en samlet pakke 

af anbefalinger, der fremtidssikrer reguleringen i forhold til de udfordringer, sektoren står overfor. 

Det har fundamental betydning for det danske samfund, at elsystemet er velfungerende og har høj 

leveringssikkerhed”, siger formanden for udvalget Søren Bjerre-Nielsen. 

Ny regulering vil fremme den grønne omstilling 

Udvalget foreslår en helt ny økonomisk regulering af de monopolregulerede netvirksomheder, som i højere 

grad vil give selskaberne mulighed for at foretage de nødvendige investeringer i distributionsnettet og i 

Smart Grids. Det vil være nødvendigt, hvis den høje leveringskvalitet skal bevares i takt med, at en stadig 

større del af elproduktionen baseres på vedvarende energi. 

Udvalgets anbefalinger til en ny økonomisk regulering af netvirksomhederne bygger overordnet på en 

indtægtsrammeregulering, som indenfor nogle klare rammer giver netvirksomhederne råderum til selv at 

beslutte, hvordan nettene drives bedst muligt. Samtidig foreslår udvalget øgede krav om effektivisering i 

det statslige selskab Energinet.dk. 

El-reguleringsudvalgets forslag giver mulighed for at finde besparelser hos netvirksomhederne på minimum 

300 mio. kr. i 2020 og 0-300 mio. kr. hos netvirksomhederne eller Energinet.dk i perioden 2015-2015, 

hvilket har været en del af opdraget for udvalget.  

”Det er vores opfattelse, at anbefalingerne vil skabe grundlag for at tiltrække den nødvendige kapital til 

investeringer i den danske elsektor, som kan understøtte den grønne omstilling og samtidig sikre 

omkostningseffektivitet til glæde for forbrugerne og virksomhedernes konkurrenceevne”, siger Søren Bjerre-

Nielsen. 
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Øget konkurrence og elforsyningssikkerheden er i højsædet 

Udvalget fremlægger samtidig en række anbefalinger, der vil øge konkurrencen på elmarkedet yderligere til 

fordel for forbrugerne. Reglerne i elforsyningsloven om netvirksomhedernes særskilte identitet foreslås 

skærpet, så monopoldrevne selskaber skal anvende navn og logo, der adskiller sig fra de kommercielle 

selskaber.  

Den danske elforsyningssikkerhed kan på sigt blive udfordret ved omstillingen til et grønnere energisystem. 

Udvalget anbefaler derfor, at det statslige selskab Energinet.dk’s ansvar for overvågning af 

forsyningssikkerheden skærpes, og at Energinet.dk som noget nyt skal udarbejde en årlig redegørelse om 

elforsyningssikkerheden. 

Dansk Energi har mindretalsudtalelse 

Brancheorganisationen Dansk Energi er generelt enig i rapporten, men foreningen er fremkommet med en 

mindretalsudtalelse, der især retter sig mod udformningen af den nye økonomiske regulering.  

”Brancheforeningen Dansk Energi har ønsket at afgive en mindretalsudtalelse på enkelte områder, men det 

ændrer ikke ved, at anbefalingerne giver et solidt grundlag for at komme videre med de udfordringer, som 

ligger foran sektoren, siger Søren Bjerre-Nielsen.  

”Formandsskabet har anset det for væsentligt at nå til enighed om forslag til en fremtidssikret regulering. 

Det er sket ved indgåelse af kompromisser for at skabe balancerede forslag og et sammenhængende hele. 

Jeg vil gerne takke udvalgets medlemmer for et stort arbejde og en kompetent indsats med konstruktiv evne 

og vilje til at skabe afbalancerede løsninger inden for komplicerede problemstillinger,” slutter formanden 

for udvalget Søren Bjerre-Nielsen. 

Kontakt: Udvalgsformand Søren Bjerre-Nielsen kan kontaktes via sekretariatschef Lars Nielsen på 

lan@ens.dk eller 33 92 68 31 

Baggrund 

Regeringen nedsatte i 2012 et eksternt udvalg, som har haft til opgave at stå for et dybdegående eftersyn 

af reguleringen af den danske elforsyningssektor. Eftersynet, der er en opfølgning på energiaftalen af 22. 

marts 2012, skal sikre, at elsektoren fremadrettet har de rette incitamenter til at sikre grøn omstilling, 

omkostningseffektivitet, effektiv konkurrence og forbrugerbeskyttelse. 

Udvalget har været bredt sammensat med både uafhængige, sagkyndige og interessentrepræsentanter 

som medlemmer. Det har således været et formål at sikre, at forskellige deltagere i og brugere af 

elsystemet har haft indflydelse på forslagene til den fremtidige regulering. 
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