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Kriterier for tildeling af regulatoriske testzoner 
  

 

 

Følgende kriterier indgår i en samlet vurdering af ansøgningen: 

 

1) Projektet er omfattet af regulering under Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriets ressort.  

Projektet omfatter et eller flere elementer – såsom en aktør, aktivitet, tjeneste eller 

et produkt – der reguleres af energi- og forsyningslovgivningen. 

 

2) Projektets gennemførelse er udfordret af en regulatorisk barriere.  

Der kan identificeres én eller flere konkrete regulatoriske barrierer, som står i vejen 

for at realisere projektet i en testperiode eller i det hele taget.  

 

3) Projektet er innovativt.  

Projektets løsning skal omfatte ny teknologi, en ny kombination af kendte 

teknologier eller en ny forretnings- eller implementeringsmodel, der adskiller sig fra 

det eksisterende i energisektoren.  

 

Projekter, som har karakter af forskning vil som udgangspunkt ikke have den 

nødvendige modenhed til et testforløb i en regulatorisk testzone. (se også kriterie 

nr. 7) 

 

4) Projektet fremmer den grønne omstilling. 

Projektet skal være til gavn for samfundet. Det skal således kunne 

sandsynliggøres, at projektets løsning vil være et omkostningseffektivt bidrag til 

den grønne omstilling og til opfyldelsen af Danmarks målsætning om at reducere 

udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 og en fuldstændig udfasning 

af de fossile brændstoffer i 2050. 

 

Projektet kan demonstrere potentialet for en cirkulær økonomi i energi- og 

forsyningssektoren og omfatte hovedsagligt et eller flere af følgende elementer: 

Sektorintegration på tværs af el-, varme- og gassektoren mv., øget fleksibilitet i 

energisystemet, bedre balancering af nettet, optimering af markedet for 

systemydelser, indpasning af fluktuerende vedvarende energiproduktion, herunder 

energikonvertering og -lagring (PtX), samt digitalisering, mere effektiv udnyttelse af 

energi og energibesparelser. 
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5) Projektets løsning tilbydes endnu ikke kommercielt.   

Projektets innovative løsning skal være markedsnær, men må dog ikke tidligere 

have været afprøvet eller udbredt på markedsvilkår i energi- og forsyningssektoren. 

Projekter, der tilbyder en kendt kommerciel løsning til et hidtil uafprøvet forbruger- 

og/eller virksomhedssegment kan dog komme i betragtning.  

 

6) Projektet er til gavn for forbrugerne og virksomhederne.  

Ansøger skal sandsynliggøre, at projektet har en effekt, der direkte eller indirekte er 

til gavn for forbrugerne og virksomhederne. 

 

7) Projektet er modent til at indgå i et testforløb.  

Projektet er tilstrækkeligt udviklet til at indgå i et testforløb. Ansøger har adgang til 

nødvendige kompetencer og ressourcer for at gennemføre testforløbet, ligesom 

ansøger har gjort sig overvejelser om testforløbets formål, forventede resultat, og 

tidshorisont. 

 

8) Forbrugerne og virksomhederne kan beskyttes i testforløbet i tilstrækkelig 

grad. 

Testforløbet kan udgøre en i økonomisk og forsyningsmæssig henseende risiko for 

forbrugerne og virksomhederne. Ansøger skal have overvejet den risiko testforløbet 

kan udgøre og beskrive hvilken forholdsmæssig risikobegrænsning, der tænkes 

foretaget.  

 

9) Projektet kan afgrænses tidsmæssigt. 

Projektet skal kunne afgrænses tidsmæssigt således, at den regulatoriske test kan 

afvikles inden for en tidshorisont, der som udgangspunkt ikke strækker sig længere 

end 24 måneder. Tidsbegrænsningen fastsættes efter en konkret vurdering i hvert 

enkelt tilfælde. Et projekt vil i særlige tilfælde kunne tildeles en testzone, der 

strækker sig længere end 24 måneder.  

  

10) Ansøger skal formidle testforløbets resultater offentligt. 

Som forudsætning for realisering af projektets samfundsmæssige gavn og 

potentielle effekt for den grønne omstilling (se kriterie nr. 4) skal ansøger opsamle 

og formidle de væsentligste projektresultater offentligt til alle relevante aktører efter 

afslutning af et eventuelt testforløb. 

 

 

 


