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Abstract
Klimaforandringerne er en af vor tids største udfordringer. Energisystemet er en vigtig nøgle til at imødegå dem. Denne
rapport har til formål at samle og formidle viden, der kan danne grundlag for at fremme nyttiggørelsen af et smart elnet
og energisystem i Danmark.
Nærværende rapport bygger videre på en rapport udgivet i januar 2020 med støtte fra Energistyrelsens Smart Gridpulje: Et forretningsmodent og fleksibelt elmarked, som identificerede et uudnyttet potentiale for bedre udnyttelse af
det eksisterende elnet.
Denne rapport indeholder to analyser: 1) En analyse af den aktuelle viden om elnettets kapacitet og grundlaget for
planlægning og dimensionering af fremtidens elnet. 2) En analyse af forbrugernes strømadfærd. De to analyser danner
tilsammen grundlaget for seks anbefalinger, der kan fremme et fleksibelt energisystem i Danmark.
Formålet med rapporten er ikke at diskutere, hvorvidt elnettet skal udvides, hvornår det bør ske - eller beregne, hvor
meget en eventuel udvidelse skal koste. I stedet ønsker vi med rapporten at bidrage til et overblik over viden om elnettet og forbrugernes vilje til grøn omstilling gennem ændring af deres energiforbrug.
Rapporten fokuserer på følgende temaer:
• Smart grid og investeringer i elnettet.
• Forbrugernes mulighed og villighed til fleksibelt elforbrug.
• Økonomiske incitamenter til fleksibilitet hos hhv. forbrugere og netselskaber.
• Innovative forretningsmuligheder for kommercielle virksomheder.
Rapporten er udgivet med støtte fra EMD Fonden.
Målgrupper
Energileverandører, tech-industri med interesse i nye smarte energiprodukter, regulatorer indenfor velfungerende
markeder & energi, distributionsselskaber (DSO’er), netværksoperatører, strømkunder, EU-medlemsstater, universiteter og andre parter med interesse i grøn omstilling.
Nøgleord
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1

INTRODUKTION
1

Danmarks elforbrug vil stige frem mod 2040 med 85 pct. . Samtidig vil andelen af fluktuerende grøn energiproduktion
stige. Det stiller krav til energiplanlægningen og med ambitiøse reduktionsmål melder spørgsmålet sig: Hvordan kan vi
hurtigst muligt få mest mulig grøn omstilling for pengene?
En grøn, hurtig og effektiv omstilling er efterspurgt. Forbrugere, erhvervsliv og politikere bakker op, og der er sat ambitiøse mål for reduktionen af miljøbelastningen fra vores stigende strømforbrug og for, at vi skal øge energieffektiviteten. I Danmark har Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtaget, at CO2-emissionerne skal reduceres med 70
pct. allerede i 2030. Omstillingen fra sort til grøn energiproduktion og til øget elektrificering er væsentlige redskaber til
at nå det mål.
Med det øgede forbrug af grøn strøm, bliver et stabilt elnet, der sikrer strøm nok til alle, afgørende. Udvidelse af elnettet koster milliarder. Kunne vi i stedet udnytte det eksisterende elnet bedre, er der mange penge at spare. Derfor forfølger eksempelvis Energinet, der har ansvaret for vores overordnede elnet, udviklingssporet: ”Markedsløsninger som
2
alternativ til infrastruktur” .
Med smart brug af teknologi, software og data kan markedet levere nye ydelser og energitjenester, som kan sikre, at
alle forbrugere har strøm, når de har behov for det. For det andet - og det er nok så vigtigt: Hvis der skal blive råd til de
meromkostninger, som omfattende grøn omstilling medfører - så kan mere intelligent brug af vores elnet gøre den
grønne omstilling langt mere omkostningseffektiv.
Vi har i dag et mål for reduktionen af udledninger. Vi har mål for udbygning af energiproduktionen. Men vi har ingen
mål eller strategi for, hvordan forbrugerne med smarte energiløsninger kan bidrage til at løse vores fælles klimaudfordring.
En mere intelligent og fleksibel udnyttelse af det elnet, vi allerede har, kræver derudover innovation og nytænkning i
markedet. Eksisterende virksomheder skal kunne sælge flere services og nye forretningsområder med energitjenester
og produkter skal vokse frem. Forbrugerne skal have nye muligheder for eksempelvis at handle strøm selv eller at opbevare strøm for andre for at undgå unødvendige overinvestering i elnettet.
Smart grid og det fleksible markedspotentiale har været diskuteret gennem de seneste 15 år. En række rapporter peger
på, at en smartere udnyttelse af vores elnet er den hurtigste og mest omkostningseffektive vej til at nå ambitiøse mål
om reduktion af CO2-emission. Trods delvis implementering af flere af de tidligere rapporters anbefalinger, er potentialet for bedre udnyttelse af det eksisterende elnet endnu ikke forløst. Samtidig er der nu forslag på bordet om milliarddyr udvidelse af elnettet, som på lange stræk står i modsætning til intentionerne om at udnytte det eksisterende elnet
bedre.
Med rapporten Fremtidens fleksible energisystem ønsker vi derfor at dokumentere og analysere forbrugernes konkrete
strømadfærd samt samle viden om elnettets nuværende kapacitet. Forbrugerne er nøglen til omkostningseffektiv realisering af de klimapolitiske ambitioner. Derfor skal vi udvikle rammerne, så vi med høj leveringskvalitet fortsat kan være
det udstillingsvindue, som andre lande ser hen til, når de skal omstille deres samfund fra sort til grøn energi.
God læselyst!

1
2

Energistyrelsen (2019). Analyseforudsætninger til Energinet.
Energinet (2017).
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2
2.1

EXECUTIVE SUMMARY
EXECUTIVE SUMMARY (DANSK)

Omkostningseffektiv og hurtig grøn omstilling forudsætter at vi bruger elnettet mere smart. Brug af software, udvikling
af beregningsmodeller og -metoder til energiplanlægning vil i stigende grad blive efterspurgt. Smart brug af elnettet
forudsætter, at både forbrugerne og netselskaberne har de rigtige incitamenter til at forløse potentialet. Det er kravet,
hvis vi skal have mest mulig miljø og klima for pengene.
I det fleksible, smarte energisystem er forbrugerdata tilgængelige i realtid. Det gælder også viden om netkapacitet.
Rapporten viser, at denne tilgængelighed mangler i dag. Det giver udfordringer for fremtidens grønne energisystem herunder særligt energiplanlægningen.
Energiplanlægning og afvejningen af nye investeringer i elnettet versus bedre udnyttelse af det elnet, vi allerede har,
forudsætter viden om netkapaciteten i dag. Vores undersøgelser viser, at netselskaberne selv, men ikke myndighederne, har indsigt i data og viden om dagens netkapacitet. Dermed er det politiske grundlag for beslutning om enten bedre
brug af elnettet eller netudvidelse uklart.
Manglen på adgang til data svækker samtidig forbrugere og kommercielle virksomheders mulighed for at bidrage til en
billiggørelse af den grønne omstilling og til med det samme at komme i gang med at handle på klimaforandringerne.
Analysen viser, at forbrugernes villighed til fleksibilitet er der. Desværre er mulighederne for at vælge innovative produkter fra nye kommercielle aktører få. Derfor ender gode intentioner og fantastiske forretningsideer med eksportpotentiale ved døren til de netselskaberne, som har ansvaret for det lokale net. Dermed taber Danmark ikke alene mulighed for at give forbrugerne mulighed for konkret klimahandling og for at skabe grundlaget for et nyt eksporteventyr
inden for smart brug af energi. Vi risikerer også at forpasse muligheden for effektiv CO2-reduktion ved bedre udnyttelse
af de milliardinvesteringer, som forbrugerne allerede har foretaget i elnettet.
For at sikre, at energiplanlægningen foregår på et transparent grundlag, hvor beslutningstagerne har indsigt i data, skal
myndighedernes viden og kompetencer samles. Der skal etableres effektive kontrolmekanismer, som gør det muligt for
myndighederne på vegne af forbrugerne at følge udviklingen i netkapaciteten tæt. Samtidig skal der skabes en stærkere
incitamentsstruktur for forbrugere såvel som netselskaber til at vælge det fleksible forbrug, ligesom der fra politisk hold
bør støttes op om at skabe de rette rammer for nye kommercielle udbydere af tjenester og produkter, der kan sikre
den grønne omstilling på energiområdet.
KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER
KONKLUSIONER

•
•
•
•
•
•

Beslutningsgrundlaget er uklart: Regulator har ikke indsigt i kapaciteten i det eksisterende elnet.
Regulator har endnu ikke benyttet sig af muligheden for at definere en overvågningsopgave af
netselskabernes netkapacitet.
Forbrugerne er villige til at ændre adfærd men mangler konkrete muligheder for at vælge det
fleksible forbrug til.
De nye målere har ikke øget forbrugernes mulighed for fleksibilitetsydelser.
Elbilejere lader ikke op i kogespidsen fra kl. 17-20. Det påvirker beregninger på behovet for netkapacitet.
Politiske initiativer bør sikre, at både forbrugere og netselskaber får klare incitamenter til at vælge
den billigste løsning, dvs. fleksibilitet frem for elnet.

5

ANBEFALINGER

2.2

•

Et forslag om en ny lov om et fast og tilbagevendende, systematisk kontrol- og tilsynssystem med
elselskabernes netkapacitet bør fremsættes, således at politiske initiativer om investeringer elnet
eller fleksibilitet til enhver tid kan understøttes af relevante data og fakta. Det øger transparensen
i netselskabernes udførelse af deres kerneopgave og understøtter øget fleksibel anvendelse af elnettet.

•

Forsyningstilsynet anbefales at bruge eksisterende lovhjemmel til at definere en ny systematisk
overvågningsopgave: En systematisk og årlig indberetning af netselskabernes netkapacitet til tilsynet. Data offentliggøres for at øge transparens og understøtte øget fleksibel anvendelse af elnettet.

•

Ansvaret for “Redegørelse om elforsyningssikkerhed” bør for det lokale elnet (DSO-niveau) flyttes
fra Energinet til Forsyningstilsynet, der allerede har de økonomiske kompetencer til at udarbejde
redegørelsen. Dermed samles de faglige kompetencer til kontrol- og tilsyn med elnettet ét sted.
Det vil således også effektivisere netselskabernes indberetning.

•

Elmåleren bør konkurrenceudsættes, fordi det vil øge forbrugernes incitament og mulighed for
selv gennem smarte produkter at investere i fleksibel grøn omstilling.

•

Elnetselskabernes regulering skal understøtte, at forbrugerne bruger elnettet mere fleksibelt herunder at forbrugere skal have mulighed for at vælge produkter som eksempelvis kontrolleret
afbrud.

•

I dag anmeldes tariffer til myndighederne, der herefter alene kan tage dem til efterretning. Hvis
man politisk vil understøtte øget brug af fleksibilitetsydelser, så skal ansvaret for at fastsætte tariffer placeres hos myndighederne fremfor hos branchen.

EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH)

A cost-effective and fast green conversion requires a smart electricity grid. As a consequence, the demand for special
software, new calculation models, and methods for energy planning is expected to increase. Smart use of the electricity
grid presupposes that both consumers and the Distribution System Operators (DSO) have the right incentives to unleash the potential to get as much “climate-value for money” as possible.
In the flexible, smart energy system, data is made available and accessible. This also applies to data about network capacity. The report shows that this availability is lacking today, and this is a major challenge to the green energy system
of the future.
Energy planning and the balance between investments in grid capacity and better utilization of the electricity grid we
already have presuppose knowledge of the existing grid capacity. Our research shows that the DSO’s, but not the authorities, have insight into data and knowledge about today's grid capacity. Thus, the basis for decision-making regarding a possible expansion of the electricity grid is unclear.
The lack of access to data at the same time weakens the ability of consumers and commercial companies to contribute
to a reduction of the cost of the green transition and to immediately start acting on climate change.
The analysis shows that consumers are willing to move their electricity consumption to off-peak hours. However the
supply of innovative products from new commercial players are few. Therefore, good intentions and great business
ideas with an export potential too often lead to nothing.
6

Thus, Denmark not only loses out on the opportunity to give consumers a chance to contribute with tangible climate
action and to create the basis for a new export adventure within smart use of energy. We also risk missing out on the
chance of effective CO2 reduction through better utilization of the billions of kroner already invested in the electricity
grid.
To ensure that energy planning takes place on a fully informed basis for a decision, the authorities' knowledge-base and
competencies must be strengthened. Effective control mechanisms must be put in place to enable the authorities, on
behalf of consumers, to monitor the development of the electricity grid more closely.
Simultaneously, a much better incentive structure must be created for consumers as well as DSO’s to prioritize flexible
consumption, just as political support should be provided to create the right framework for new commercial providers
of services and products that can ensure the green transition to energy.
CONCLUSIONS AND RECOMENDATIONS
CONCLUSIONS

•
•
•
•
•
•

RECOMENDATIONS

•

•

•

•

•

The decision basis for grid-expansion is unclear. The authorities do not have sufficient insight into
the capacity of the electricity grid.
The authorities have not yet made use of their legal authority to ask for systematic monitoring of
the grid capacity of DSO’s.
The consumers are willing but lack flexibility services- and products.
The smart meter has not increased the supply of flexibility services.
EV owners are already moving consumption to off-peak hours. This is essential information when estimating the need for a grid-expansion.
Policy initiatives can help ensure that consumers and network companies get the right incentives to
choose the cheapest solutions, i.e. flexibility over electricity grid expansion.
A proposal for a new law on a fixed and recurring, systematic control and supervision system for the
electricity companies' network capacity should be submitted so that policy initiatives on investments in electricity networks or flexibility can at any time be supported by relevant data and facts. It
increases the transparency of the grid companies' performance of their core task and supports increased flexible use of the electricity grid.
The Danish Utility Regulatory Authority should use their legal authority to define a new, specific
monitoring task: A systematic and annual reporting of the grid companies' grid capacity to the Authority. Data are published to increase transparency and support increased flexible use of the electricity grid.
The responsibility for the “Statement on security of electricity supply” for the local electricity grid
(DSO level) should be transferred from Energinet to The Danish Utility Regulatory Authority (TSO),
which already has the financial competencies to prepare the statement. Thus, the professional competencies for control and supervision of the electricity grid are gathered in one place. It will thus also
streamline the DSO's reporting.
The electricity meter should be exposed to competition. This will increase consumers' incentive and
opportunity to invest in flexible green conversion through smart products. With a free choice of
electricity meter, consumption data can be used in real time to control and balance electricity consumption and thus ease pressure on the grid.
Currently, tariffs are reported to the authorities, which must approve them. In order to politically
support an increased use of flexibility services, the responsibility for setting tariffs should be placed
with the authorities rather than with the industry.
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ANALYSE I: NETKAPACITET

Viden om elnettets kapacitet er afgørende for at kunne vurdere behovet for investeringer i elnettet, herunder omfanget af en eventuel udvidelse, for at imødegå et stigende elforbrug.
Undersøgelser af elnettet har ofte fokus på behov for øget netkapacitet, som følge af det stigende forbrug - herunder
3
hvordan ny regulering kan understøtte en kapacitetsudvidelse . På baggrund af forventningerne til fremtiden estimeres
et investeringsbehov. Analyseforudsætningerne, der lægges til grund i Energistyrelsens og Dansk Energis modeller og
4
fremskrivninger, er bedste bud på kendt teknologis udrulning i større skala .
Imidlertid savner undersøgelserne viden og data om den nuværende netkapacitet. Uden data er det vanskeligt at træffe
solide politiske beslutninger om en eventuel udvidelse, eksempelvis holdt op imod en beslutning om i højere grad at
satse på bedre udnyttelse af det eksisterende elnet.
Derfor undersøger vi i det følgende afsnit den aktuelle viden om elnettets kapacitet og grundlaget for planlægning og
dimensionering af fremtidens elnet. Undersøgelsen aktualiseres af, at Dansk Energi på vegne af netselskaberne har
udmeldt ønsker om at udvide netkapaciteten med op mod 32 milliarder kroner, som formentlig skal finansieres via forbrugernes energiregninger som en andel af netselskabernes tariffer.
Formålet med undersøgelsen er ikke en diskussion af, hvorvidt nettet skal udvides eller hvornår det skal ske - eller hvor
meget en udvidelse skal koste. Formålet er at identificere det datagrundlag, som beslutningen om en udvidelse af elnettet kan træffes på - og i forlængelse heraf også på myndighedernes muligheder for systematisk at kontrollere og få
indsigt i Danmarks kapacitet i de lokale elnet.

3.1

Netkapacitet og fleksibilitet

Nettets kapacitet og behovet for et fleksibelt energisystem hænger nøje sammen, fordi behovet for øget kapacitet i
nettet afhænger af, om strømforbruget kan fordeles jævnt over døgnet eller om der opstår spidsbelastninger. I det følgende defineres de to begreber og deres sammenhæng.

3.1.1 Sådan defineres netkapacitet
5

I denne analyse anvendes Klimarådets definition af netkapacitet :
“Net-kapaciteten, eller effekten, er (altså) udtryk for ”tykkelsen” på den ledning, som elforbrugeren er forbundet til det
overordnede elnet med. Groft sagt kan net-kapaciteten sammenlignes med hastigheden på en internetforbindelse”.
Analysen er afgrænset til netselskabernes (DSO) netkapacitet. Den samlede netkapacitet består af flere elementer, men
det er i lavspændingsnettet (<100 kV), som de knap 40 danske DSO’er ejer og driver, at langt hovedparten af fremtidens
udfordringer vedrørende kapacitet og fleksibilitet skal løses.
Maks-kapaciteten i elnettet afgøres grundlæggende af elforbruget på det tidspunkt, hvor flest forbrugere efterspørger
6
mest strøm på samme tid, nemlig i den såkaldte kogespids kl. 17-20 . Er efterspørgslen efter strøm større end kapacite-

3
4

5
6

Eksempelvis Damvad, Muusmann og DTU for Energistyrelsen (2019) eller Dansk Energi (2019).
Energistyrelsen (2019).
Klimarådet (2016).
Damvad, Muusmann og DTU for Energistyrelsen (2019).
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ten i ledningerne, vil der ikke være strøm nok til alle. Private forbrugere såvel som virksomheder kan dermed risikere at
være uden strøm.
Er efterspørgslen efter strøm mindre end kapaciteten, er det i princippet udtryk for en mulig overinvestering i elnettet:
Elnettet udnyttes ikke godt nok, og investeringerne i infrastrukturen binder kapital, som kunne være brugt på andre
initiativer som energibesparelser og energirenovering. Ingen af disse poler har samfundet en interesse i.

3.1.2 Fleksibilitet og netkapacitet hænger sammen
Jo mere fleksibelt forbrugerne vil bruge deres strøm, desto mindre pres på og behov for udbygning af elnettet. Fleksibilitet i elsystemet er dermed et væsentligt element i debatten om prisen for grøn omstilling, fordi det er en relativt hurtig og omkostningseffektiv vej derhen: Ved at aflaste nettet kan samfundet spare de mange penge, som ellers ville være
øremærket udbygning af elnettet.
At forbruget er fleksibelt dækker over muligheden for at fordele elforbruget hen over et døgn, eksempelvis ved at lade
elbilerne op om natten eller ved at slukke for strømmen hos forbrugerne med et varsel og efter forudgående aftale,
hvis behovet skulle opstå.
I et nu ti år gammelt Smart Grid-netværk nedsat af Klima-, energi- og bygningsministeren i 2011 samledes forskere og
7
energibranchen om anbefalinger for bedre udnyttelse af elnettet og optimering af investeringer i elnettet . Figuren fra
rapporten gengiver herunder sammenhængen mellem elnet og fleksibelt forbrug.
Figur 1. Smart Grid optimerer investeringer til kapacitetsudbygning

Kilde: Vinther (2011:12). Smart Grid-netværkets hovedanbefaling om regulering af netselskaber.

Rapporten anbefalede at: “...netvirksomhederne substituerer investeringer i traditionelle netanlæg med investeringer i
nye teknologier, der kan anvendes til at optimere kapacitetsudnyttelsen af nettet, herunder fx. forbedret måling og
overvågning samt styring og automatisering. Det andet skift opstår ved, at det fleksible forbrug aktiveres som ressource
i optimeringen af netkapaciteten”.
En anden rapport - Smart Grid i Danmark - udarbejdet af Energinet og Dansk Energi, konkluderede i 2010 at: “Alternativet til Smart Grid er en traditionel udbygningsstrategi, hvor den samfundsmæssige investering vil være ca. 7,7 milliarder

7

Vinther (2011).
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kroner, og hvor der, i modsætning til Smart Grid, ikke vil blive skabt afledte samfundsmæssige gevinster. Dermed er for8
delen ved at forfølge Smart Grid-sporet cirka 6,1 milliarder kroner” .
Rapporterne konkluderer altså, at investeringer i fleksibilitet hænger nøje sammen med netkapacitet, og at fleksibilitet,
dvs. bedre udnyttelse af eksisterende elnet, er den billigste og mest effektive løsning med størst samfundsøkonomisk
gevinst.

3.2

Kontrol og indsigt

Det følgende afsnit afdækker aktuel viden om elnettets kapacitet og dermed grundlaget for planlægning og dimensionering af fremtidens elnet.
Vi har fokuseret på relevante myndigheders adgang til viden og hjemmel til kontrol med netkapaciteten i det lokale
elnet i Danmark (DSO-niveau). Til brug for afdækningen har vi gennemgået en lang række analyser over de seneste ti år,
og vi har været i dialog med Energinet, Forsyningstilsynet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt Energistyrelsen
for at afklare, hvilke oplysninger, elnetselskaberne indberetter til myndighederne. Dernæst har vi også afdækket, hvilken kontrol myndighederne udfører, og hvilken hjemmel de har til at indsamle og kontrollere netselskaberne.
Nedenstående figur er en oversigt over myndighedernes tilbagesvar i forsimplet form:
Figur 2. Kontrol, hjemmel og indberetning hos myndigheder vedr. netkapacitet (2020)

Forsyningstilsynet

Myndighed modtager
indberetning fra elnetselskaberne vedr. netkapacitet

Myndighed fører kontrol
med elnetselskabernes netkapacitet

Myndighed har hjemmel til at bede elnetselskaberne om oplysninger vedr.
deres netkapacitet

Nej

Nej

Nej. Der er ikke generel adgang.
Der kan være adgang i konkrete sager.

Energistyrelsen

Nej

Nej

Nej. Der er ikke generel adgang.
Der kan være adgang i konkrete sager.

Klima-, energi- og
forsyningsministeriet

Nej

Energinet

Nej

Nej

Nej. Der er ikke generel adgang.
Der kan være adgang i konkrete sager.

Nej

Nej. Der er ikke generel adgang.
Der kan være adgang i konkrete sager.

Kilde: Svar fra myndigheder modtaget i forbindelse med nærværende rapport i perioden maj-juni 2020.

Hjemmel til at bede om oplysninger har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og
9
Energiklagenævnet alle i §84, stk. 1 i Elforsyningsloven . Dog kan der alene indhentes oplysninger, der er nødvendige
for:
• Klagebehandling
•
•

8
9

Markedsovervågning
Udøvelsen af tilsyn

Energinet og Dansk Energi (2010).
Retsinformation (2019b).
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Bestemmelsen giver ifølge Energistyrelsen hjemmel til at indhente oplysninger, hvis der er et sagligt og proportionalt
formål med indhentningen af oplysningerne. Dog vil dette altid bero på konkret vurdering.
I de efterfølgende afsnit uddybes den ovenstående oversigt, fordelt på de enkelte myndigheder.

3.2.1 Klima-, Energi og Forsyningsministeriet samt Energistyrelsen
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energistyrelsen modtager ikke systematisk indberetning fra netvirksomhederne vedrørende netkapacitet. Ministerium og styrelse fører ikke et generelt tilsyn med netselskabernes netkapacitet.
Energistyrelsen, der har meldt tilbage på vegne af både ministerium og styrelse, oplyser, at det nye elmarkedsdirektiv
fra EU stiller krav om, at der skal udarbejdes en såkaldt netudviklingsplan hvert andet år. Den vil gøre det muligt at få et
overordnet indsigt i netselskabernes kapacitet. Energistyrelsen oplyser:
“Kravet i det nye elmarkedsdirektiv om udarbejdelse af en netudviklingsplan hvert andet år vil dog i fremtiden gøre det
muligt at få et overordnet indblik i selskabernes netkapacitet. Det fremgår af elmarkedsdirektivet, at netudviklingsplanernes formål er at skabe klarhed over behovet for fleksibilitetsydelser på mellemlang og lang sigt, og at de skal fastlægge de investeringer, der er planlagt for de næste fem til ti år, med særlig vægt på den vigtigste distributionsinfrastruktur, som er nødvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye belastninger, herunder ladestandere til elektriske køretøjer. Netudviklingsplanen skal ligeledes omfatte anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre ressourcer, som distributionssystemoperatøren skal bruge som alternativ til systemudvidelse”.
Således kan det konkluderes, at styrelsen på sigt hvert andet år kan få et overordnet, men ikke detaljeret, indblik i kapaciteten. Der ligger ingen kontrol- eller tilsynsbeføjelser i elmarkedsdirektivet.
I forlængelse heraf oplyser Energistyrelsen, at styrelsen ikke fører eksplicit kontrol med kapaciteten, men at styrelsen,
hvis der er grundlag for det - eksempelvis ved konkret henvendelse - kan indhente oplysninger om netkapaciteten.
Grundlæggende er netselskaberne forpligtet til at sikre tilstrækkelig netkapacitet - herunder i relation til tilslutningen af
nye forbrugere og producenter, mens den økonomiske regulering ifølge svaret fra Energistyrelsen skal give “incitament
til en omkostningseffektiv netudbygning”. Den regulering - oplyser styrelsen - fører Forsyningstilsynet tilsyn med. Supplerende oplyser styrelsen, at da leveringskvaliteten er blandt de højeste i Europa, er der “på nuværende tidspunkt ikke
indikationer på, at der skulle være kapacitetsproblemer”.
Følgende kan opsummerende konkluderes om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets samt Forsyningstilsynets kontrol, hjemmel og indberetning:
• Netselskaberne foretager ingen indberetning til styrelse og ministerium om netkapacitet
• Ministerium og styrelse fører ikke systematisk tilsyn med netkapacitet
• Ministerium og styrelse kan indhente oplysninger i konkrete sager på baggrund af en konkret vurdering.

3.2.2 Forsyningstilsynet
Forsyningstilsynet modtager ikke systematisk indberetning fra netvirksomhederne vedrørende netkapacitet, og fører
ikke et generelt tilsyn med netselskabers netkapacitet.
Forsyningstilsynet oplyser, at tilsynet under den tidligere økonomiske regulering af netvirksomhederne (BEK nr. 195 af
4. marts 2016 og tidligere bekendtgørelser) til brug for tilsynets afgørelser efter § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, har anmodet
netvirksomhederne om at indsende oplysning om ”nettets samlede kapacitet” i netvirksomhedens; dette til brug for at
vurdere, om der var tale om et nyt anlæg, der tilførte pågældende netvirksomhed nødvendig øget kapacitet og ydeevne.
11

Ifølge Forsyningstilsynet har tilsynet alene, “når en netvirksomhed har ansøgt om en forhøjelse af netvirksomhedens
reguleringspris efter § 2, stk. 1, nr. 20, litra a, i dagældende indtægtsrammebekendtgørelse, anmodet den pågældende
ansøgende netvirksomhed om at oplyse ”nettets samlede kapacitet” for den pågældende netvirksomhed”.
Tilsynet oplyser endvidere, at “Forsyningstilsynet har hjemmel til eventuelt at indhente oplysninger hos netvirksomhederne angående netvirksomhedernes netkapacitet, og at det følger af elforsyningslovens § 84, stk. 1, at Forsyningstilsynet kan indhente de oplysninger ved de bevillingspligtige virksomheder, herunder elnetvirksomhederne, der er nødvendige for Forsyningstilsynets varetagelse af en konkret klage, udøvelse af et konkret tilsyn eller overvågning af markedet.
Dette er en udløber af officialprincippet, hvor myndigheden har ansvaret for, at en konkret sag oplyses tilstrækkeligt,
inden der træffes en afgørelse. Myndighederne kan dog alene indhente de nødvendige oplysninger til brug for varetagelsen af en konkret opgave”.
Oplysninger hos netvirksomhederne kan alene indhentes i forbindelse med varetagelsen af en konkret opgave, herunder overvågning. Der er udstedt en bekendtgørelse om Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver, jf. BEK nr.
10
1281, som regulerer dette .
Såfremt Forsyningstilsynet definerer en konkret overvågningsopgave, som eksempelvis en systematisk, årlig indberetning af netkapacitet er, så har tilsynet med bekendtgørelsen efter vores vurdering lovhjemmel til det. Den mulighed har
tilsynet endnu ikke benyttet.
Følgende kan opsummerende konkluderes om Forsyningstilsynets kontrol, hjemmel og indberetning:
•
•
•
•

Netselskaberne indsender ingen indberetning til tilsynet om netkapacitet
Tilsynet fører ikke et systematisk tilsyn med netkapacitet, men har lovhjemmel til det.
Tilsynet kan alene indhente oplysninger i konkrete sager.
Tilsynet kan eventuelt lave en enkeltstående analyse, hvis det besluttes og prioriteres som del af årshjulet for
tilsynet arbejde. Dette vil ske i konkurrence med tilsynets øvrige analyser af markedsforhold, markedsmæssighed, regulering på el og varmeområdet osv.

3.2.3 Energinet
Energinet modtager ingen systematisk indberetning fra DSO’erne, lige såvel som Energinet ikke fører kontrol med
DSO’ernes netkapacitet. Se afsnit 3.3 for en casebeskrivelse af Energinets Redegørelse om elforsyningssikkerhed og
governance i den forbindelse.
Energinet skelner mellem driftssituation og fremtidig netkapacitet. Energinet har et teknisk overblik over 50/60-nettet i
driftssituationen, for eksempelvis at kunne aflaste transmissionsnettet i tilfælde af fejl i transmissionsnettet, men ikke
på lavere spændingsniveauer.
I forhold til en driftssituation skal netselskaber stille en række målinger og strukturelle data til rådighed for Energinet.
Typisk omkring målinger fra sekundærsiden af transformeren mellem TSO og DSO. Dog skal Energinet have informationer på en række specifikke komponenter til at sikre forsyningssituationen. Et eksempel på den regulering er givet ved
11
net-reglen ”SO GL” artikel 43 og 44 .
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BEK nr. 1281 af 2. december 2019.
Energinet (2020).
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I forhold til planlægning af nettet og dermed den fremadrettede netkapacitet, er hovedreglen beskrevet i BEK 652 ”Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.”, hvor Energinet skal
12
udarbejde en netudviklingsplan jf. kapitel 5 . Planen skal udarbejdes i samarbejde mellem netselskaberne og Energinet
jf. elforsyningsloven §22:
13

Elforsyningslovens §22 .
“En netvirksomhed skal:
1. opretholde den tekniske kvalitet i nettet,
2. måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net, og den elektricitet,
der leveres til elforbrugere eller aftages fra elproducenter inden for netvirksomhedens
netområde,
3. varetage opgaver vedrørende miljøvenlig elproduktion ifølge bestemmelserne i kapitel 9
og lov om fremme af vedvarende energi og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser
samt regler fastsat i medfør af lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet
på solcelleanlæg,
4. kortlægge det samlede elforbrug i forsyningsområdet og offentliggøre data fra kortlægningen eller på begæring stille sådanne data til rådighed,
5. sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser i overensstemmelse med regler
fastsat efter stk. 4,
6. give rådgivning og information om elsikkerhedsmæssige spørgsmål til forbrugerne, elinstallatører og andre elfagfolk samt bistå Sikkerhedsstyrelsen med gennemførelse af tilsyn
og undersøgelse af stærkstrømsanlæg,
7. anvende gennemsigtige, ikke-diskriminerende, markedsbaserede metoder ved anskaffelsen af den energi, den anvender til at udføre sit hverv, og
8. i forbindelse med planlægning af udbygning af nettet overveje, om foranstaltninger til
energieffektivitet gennem efterspørgselsstyring eller decentraliseret produktion kan erstatte behovet for at udvide kapaciteten.
Stk. 2.
Netvirksomheden skal samarbejde med Energinet ved udførelsen af de i stk. 1 nævnte opgaver.”

Energinet udveksler altså teknisk information, når det er relevant for Energinets virke. Kapacitetsudviklingen på enkelte
villaveje og andre radiale forhold er ikke relevant i forhold til Energinets direkte virke, og Energinet har derfor ingen
oplysninger om dette.
Følgende kan opsummerende konkluderes om Energinets kontrol, hjemmel og indberetning:
•
•
•
•
•

12
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Netselskaberne indsender ikke systematisk indberetning til Energinet om netkapacitet.
Energinet fører ikke systematisk tilsyn med netkapacitet.
Energinet kan alene i bestemte driftssituationer kræve at netselskaberne stiller en række målinger og strukturelle data til rådighed. Eksempelvis hvis der er fejl i transmissionsnettet.
Energinet skal “i samarbejde med elnetselskaberne udarbejde en netudviklingsplan” jf. elforsyningslovens
§22.
Netvirksomheden er forpligtet til at samarbejde med Energinet, men Energinet har ikke lovhjemmel til at kræve oplysninger eller til at føre kontrol med netvirksomhedernes netkapacitet.

Retsinformation (2020).
Retsinformation (2019b).

13

3.3

CASE: Redegørelse om elforsyningssikkerhed

Med ændringerne af Lov om elforsyning juni 2018 fik Energinet ansvaret for at redegøre for elforsyningssikkerhed på
Energinets eget netniveau (TSO-niveau), men også på det lokale netniveau (DSO-niveau).
Redegørelsen er en del af denne rapports analyse, fordi der er en sammenhæng mellem myndighedernes manglende
viden og kontrol af netkapaciteten og elforsyningssikkerhed. Casen illustrerer, hvordan uklarhed om roller, ansvar,
kompetencer og indsigt kan sætte staten ud af styring og kontrol med kritisk infrastruktur, netkapacitet og forsyningssikkerhed.

3.3.1 Energinets ansvar for redegørelse om elforsyningssikkerhed
Ved elforsyningssikkerhed forstås ifølge Energistyrelsen “sandsynligheden for, at der er el til rådighed for forbrugerne,
14
når den efterspørges” .
Elforsyningssikkerhed sikres af en kombination af centrale kraftværker, decentrale kraftvarmeværker, vindkraft, solceller, elnettet, udlandsforbindelserne og produktionskapacitet i udlandet. Hertil kommer potentiale for både prisfleksibelt forbrug og frivillig afkobling af forbrug, eventuelt mod betaling. En god drift af elsystemet kan reducere risikoen
for, at truende driftssituationer udvikler sig til afbrud.
Energinet skal, ifølge Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed, årligt udarbejde en redegørelse for elforsynings15
sikkerheden med en anbefaling om, hvorvidt niveauet for elforsyningssikkerhed bør ændres .
Energinet skal også beskrive den forventede udvikling i elforsyningssikkerheden. Dette er, som Energinet skriver, “gjort
i dialog med netvirksomhederne, som står for forsyningen på de lavere spændingsniveauer (under 100 kV)”.
Om niveauet for elforsyningssikkerhed og forskelle mellem ønsker hos TSO og DSO skriver Energinet i redegørelsen:
“Energinet og netvirksomhederne arbejder på at opretholde et højt niveau af elforsyningssikkerhed til gavn for elforbrugerne og samfundet. En samfundsøkonomisk prioritering tilsiger dog, at omkostninger til at opretholde et bestemt niveau af elforsyningssikkerhed skal svare til elforbrugernes betalingsvillighed for elforsyningssikkerhed.
Netvirksomhederne ønsker på sigt primært at fastlægge niveauet for elforsyningssikkerhed i eldistributionsnettene ud
fra en samfundsøkonomisk tilgang frem for en traditionel ren elforsyningsmæssig tilgang, hvor elforsyningssikkerheden
prioriteres højest. Endelig vægter Energinet med sin anbefaling i denne redegørelse det højt, at Danmark kan fastholde
en konkurrencemæssig fordel i at ligge i den europæiske top, når det gælder elforsyningssikkerhed”.
Videre skriver Energinet i rapporten:
“Rapportens analyser og tiltag fokuserer primært på eltransmissionsnettet, da dette er hovedfokus i Bekendtgørelse om
systemansvarlig virksomhed og Energinets mandat samt ansvarsområde. Dette indebærer, at redegørelsen har fokus på
en mindre del af de elforsyningssvigt, som elforbrugerne oplever. Energinet har været i tæt dialog med Dansk Energi og
heraf udvalgte netvirksomheder omkring den forventede udvikling i afbrudsminutter samt tiltag til at forbedre eller forringe niveauet i eldistributionsnettene.

14
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Energistyrelsen (2020).
Retsinformation (2018:1).
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Netvirksomhederne har meddelt Energinet, at de ikke har haft mulighed for at udarbejde forventede meromkostningerne for tiltag til at forbedre eller forringe niveauet i eldistributionsnettene til dette års redegørelse. Energinet er i dialog
med netvirksomhederne og myndighederne om at forbedre processerne herfor til de kommende års redegørelser.”
Rapporten fremhæver også, at:
“Energinet har, jævnfør Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed adspurgt netvirksomhederne om deres forventning til udviklingen i elforsyningssikkerheden i eldistributionsnettene. Formålet med dette har været at opnå kendskab til forventede ændringer i den del af elnettet, som ikke ejes af Energinet. Netvirksomhederne vurderer, at antallet
af afbrudsminutter forårsaget af eldistributionsnettene med de aktuelle reinvesteringsplaner vil stige til ca. 28 minutter i
2030.
Energinet har videreformidlet netvirksomhedernes forventning og forholder sig ikke til denne udvikling, da eldistributionsnettene ikke er Energinets ansvarsområde. Energinet er i dialog med netvirksomhederne og myndighederne omkring
processen for redegørelsen, og vil i de kommende år i fællesskab med dem arbejde for at forbedre metoder og datagrundlag for at kunne give et mere præcist billede af forventningerne til udviklingen i elforsyningssikkerheden i både
16
eltransmissions- og eldistributionsnet samt omkostningerne til tiltag, der kan påvirke elforsyningssikkerheden” .
Af høringsnotatet til “Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019” fremgår det bl.a.:
•
•
•
•

•

At Energinet bemærker, at Energinet “ikke har den fornødne indsigt til at kvalitetssikre og vurdere netvirksomhedernes fremskrivning af elforsyningssikkerheden” (side 12).
At Energinet bemærker, at Energinet “ikke har dybtgående kendskab til den metode som netvirksomhederne
har fremskrevet udviklingen i elforsyningssikkerheden med” (side 12).
At Energinet bemærker, at Energinet alene “kun kan videreformidle input og data fra netvirksomhederne” (side
13).
At Dansk Energi i høringen bemærker, at “I stedet for at lægge afstand til netvirksomhedernes forventninger,
hvilket ikke virker godt, vil det være bedre at understrege at tallene er usikre, og at der arbejdes videre med tallene” (side 32).
At Energinet bemærker, at “Energinet har ikke kendskab til de forhold i eldistributionsnettene, som påvirker elforsyningssikkerheden og udviklingen i denne. Energinet har ikke mulighed for at kvalitetssikre data fra netvirksomhederne, og videreformidler derfor blot modtagne input” (side 33).

Høringsnotatet indeholder svar fra i alt 13 organisationer og virksomheder.

3.3.2 Opsummering
Lovændringen indebærer bl.a., at Energinet årligt skal udarbejde en redegørelse for elforsyningssikkerhed og på baggrund af redegørelsens analyser give en begrundet anbefaling til klima-, energi- og forsyningsministeren om, hvorvidt
niveauet for elforsyningssikkerhed bør ændres.
Problemet er, at der i dag ikke er nogen - udover den indsigt i egne forhold, som et netselskab selv har - som har indblik
i det reelle datagrundlag på DSO-niveau.
Netselskabernes data om netkapacitet er kernen i grundlaget for en redegørelse om elforsyningssikkerhed på DSOniveau, dvs. i de lokale elnet. Ligeledes udgør netselskabernes data også grundlaget for vurdering af det fremtidige in-

16

Redegørelse for elforsyningssikkerhed (2019:9).
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vesteringsbehov i DSO-elnettet, hvilket Energinet også skal afrapportere i Redegørelsen om elforsyningssikkerhed til
ministeren.
Energinet har i dag ansvar for rapportering på elforsyningssikkerhed, men har ifølge deres egen vurdering ikke de relevante økonomiske kompetencer og ej heller lovhjemmel til at kræve et reelt datagrundlag udleveret fra netselskaberne.

3.4

Netselskaberne

Det er landets knap 40 elnetselskaber, der ejer kablerne i jorden og dermed det lokale elnet (<100). Selskaberne har
ansvaret for, at kunderne har strøm i kontakten, og dermed også for drift og vedligehold af elnettet og distribution af
strøm. Størrelsen af de 40 selskaber varierer fra ca. 3.000 til 1,2 millioner elnet-kunder.
Der er således stor forskel på selskabernes geografiske forretningsområde (land/by), økonomi - og kompleksitet ift. den
koncern, som netselskaberne indgår i. Stordriftsfordele, viden, indsigt, datagrundlag og investeringsbehov vil stort set
ikke være til at sammenligne mellem enheder, der er så forskellige.
Netselskaberne antages at have fuldt overblik og indsigt i netkapaciteten i eget netområde. Som gennemgået ovenfor,
har netselskaberne ikke pligt til at indsende oplysninger til myndighederne vedrørende deres netkapacitet. Ligeledes
har ingen af netselskaberne offentliggjort oplysninger om deres kapacitetsudnyttelse på eksempelvis deres hjemmesider.
Ifølge rapporten fra Damvad, Muusmann og DTU for Energistyrelsen, Elnettet – investeringer og regulering” (2019), er
viden om kapaciteten i de lokale elnet kun samlet ét sted, og det er i netselskabernes fælles organisation, Dansk Ener17
gi :
”De enkelte netselskaber ligger inde med information om egne net. Dette er samlet på tværs af selskaber af Dansk
Energi. Der er i dag ingen mulighed for at få adgang til datamaterialet udover indsigt gennem Dansk Energis analyser”.
Til brug for denne rapport har vi spurgt tre netselskaber om, hvilke oplysninger de har sendt til Dansk Energi vedrørende netkapacitet. To ud af i alt tre netselskaber har svaret, at de ikke har indsendt materiale til Dansk Energi. De tre
netselskaber har også gjort opmærksom på, at netkapacitet kan være flere forskellige ting, og at data ikke altid er selvforklarende. Ingen af de tre selskaber har afvist at udlevere data, hvis det præcist kan defineres, hvad der ønskes udleveret.
Følgende kan opsummerende konkluderes om netselskabernes kontrol, hjemmel og indberetning:
•
•
•
•
•
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Netselskaberne har ingen pligt til at indsende information om netkapacitet til nogen offentlig myndighed.
Ingen myndighed fører systematisk tilsyn med netkapacitet i det lokale elnet
Netselskaberne har ingen pligt til at indsende data til den lovpligtige årlige redegørelse om forsyningssikkerhed, som Energinet udarbejder. Netselskaberne har alene pligt til at samarbejde.
Der er ingen regler for den informationsdeling, der ifølge Damvad, Muusmann og DTU (2019)’s rapport, finder
sted mellem netselskaberne og deres brancheforening.
Dansk Energi har muligvis et overblik, men det er usikkert hvilke data og i hvilken form de er indberettet fra
netselskaberne og videre til Dansk Energi.

Damvad, Muusmann og DTU (2019:10).
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3.5

Informationsassymmetri mellem myndigheder og netselskaber

I dette afsnit opsummeres kort, hvilken konsekvens asymmetrisk information, dvs. forskellen på den viden som henholdsvis myndighederne og netselskabernes har om netselskabernes netkapacitet, har for myndighedernes styrings- og
databehov.
Asymmetrisk information står i modsætning til fuld information, dvs. en situation, hvor myndighederne eksempelvis
havde al information om netkapacitet. Uden information og data er det svært at foretage politisk styring, dvs. eksempelvis sikre at netselskaberne vælger fleksibilitet frem for nye investeringer.
Netselskaberne løser på baggrund af bevillinger opgaver for staten. De leverer den strøm, som forbrugerne køber. Det
er indlysende, at netselskaberne ved mere om deres daglige drift og styringsforhold end de politikere, der lovgiver om
rammerne - og den regulator, som fører tilsyn. Derfor skal politikerne sikre, at regulator kan få så meget information og
data som muligt, fordi det vil sikre, at arbejdet udføres som ønsket og bestilt.
Tabellen her nedenfor simplificeret den overordnede situation, der eksisterer mellem myndigheder og netselskaberne,
når det drejer sig om viden om netkapacitet generelt. Den bygger på en analyse af fordelingen af viden og værktøjer til
kontrol - herunder tilgængelige kompetencer til kontrol.
Tabel 1. Informationsasymmetri mellem myndigheder og netselskaberne
Myndigheder
(Energinet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Energistyrelsen, Forsyningstilsynet)
Adgang til
viden

•

Systematisk indsigt i netkapacitet
mangler.

•

Ingen tidsserie data indsamlet om netkapacitet.

Styrings-og
planlægningsværktøjer

•

Kompetencer

Netselskaberne
(netselskaberne og brancheorganisationen
Dansk Energi
•
•

Fuld systematisk indsigt i eget elnet.

Har ikke foretaget egne beregninger eller scenarier for netkapacitet.

•

Har udviklet model for netplanlægning
mhp. scenarieberegning.

•

Har ikke udviklet egne modeller.

•

Har foretaget egne beregninger på behovet
for netkapacitet.

•

Kompetencer er spredt på forskellige
myndigheder: Eksempelvis er kompetencer til økonomisk regulering af
netselskaberne (DSO’er) er samlet i
Forsyningstilsynet, mens den politiske
regulering er samlet i ministerium/styrelse.

•

Elselskaberne har detaljeret, teknisk specialviden om elnettet og netkapacitet i eget
net.

•

Brancheorganisationen antages jf. Damvadm.fl.-rapport at have detaljeret, teknisk
specialviden om elnettet i de enkelte netområder og for netkapacitet i hele Danmark.

•

Brancheorganisationen har samlet stærke
juridiske og økonomiske kompetencer mhp.
netplanlægning.

•

Myndigheder har ikke detaljeret, teknisk specialviden for et enkelt netselskab eller for alle netselskaber samlet
set, som kan matche indsigten i det enkelte selskab eller hos branchen.

Brancheorganisationen antages jf. Damvad
m.fl.-rapport at have skabt et overblik i alle
netselskabers kapacitet.
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Kontrol

•

Ingen direkte hjemmel til kontrol. Der
er hjemmel til at definere en kontrolopgave, men den er uudnyttet af alle
fire myndigheder.

•

Fuld kontrol over hvilke data de ønsker indsigt i, idet der er tale om egne data.

•

Ingen krav om indberetning - heller ikke i
eksempelvis den årlige redegørelse for forsyningssikkerhed. Her kan netselskaberne
eksempelvis undlade at indberette data,
hvilket ca. 80 pct. af selskaberne gjorde i
2019.

Som tabellen oplister, er der forskel på den viden, myndigheder og hhv. netselskaberne og deres brancheorganisation
har. På nuværende tidspunkt har myndighederne ikke indblik eller indsigt. Hjemmel til at indhente information er uudnyttet.
Dermed kan der opstå risiko for, at myndighederne står svagere i en situation, hvor de skal udfordre netselskabernes
egne estimater, modeller, fremskrivninger, scenarier - herunder især netselskabernes eget forslag om balancering af
valget mellem fleksibilitetsydelser og udvidelse af elnettet.
Informationsasymmetri indebærer således en risiko for, at branchen og netselskaberne kan bruge fraværet af udefrakommende indsigt til at foretage estimater og udarbejde modeller, som kan gavne selskaberne selv, mere end de gavner forbrugerne. Ingen myndighed kan eksempelvis kontrollere den forecast for netplanlægning, som netselskaberne
selv foretager, fordi data ikke er tilgængelig for regulator.
Hvis data ikke er tilgængelig, er ulempen for forbrugerne, at de ikke kan udfordre de omkostninger og priser, som netselskaberne kommer med. Det gælder også kommercielle selskaber, der gerne vil levere fleksibilitetsydelser og -services,
idet de får svært ved at gennemskue, hvor behovet for deres ydelser er størst - og hvordan deres service passer ind i
energiselskabernes værdikæde.
Som myndighed kan informationsassymmetri gøre det svært at udfylde rollen som regulator for monopolselskaberne.
Energistyrelsen, der administrerer lovgivningen om elmarkedet i Danmark, har eksempelvis ikke indhentet de oplysninger, der er nødvendige for at opbygge en egen model for netkapacitet - eller for at kunne udfordre de komplekse modeller, som brancheorganisationen Dansk Energi har brugt år på at bygge op. Dette svækker Energistyrelsens mulighed
for at være den vogter på vegne af forbrugerne, som de kunne være, fordi de mangler information.
I enhver situation, hvor der er en opdragsgiver og “en opdragshaver”, vil der opstå informationsasymmetri. Det væsentligste er, at opdragsgiver - i dette tilfælde myndighederne - er opmærksom på informationsasymmetrien og dækker den
af med et passende styrings- og databehov.

3.6

Delkonklusion om netkapacitet

Analysen har vist en informationsasymmetri mellem myndigheder og netselskaberne. Det gælder både for Klima-,
Energi, og Forsyningsministeriet, Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og Energinet.
Myndighederne mangler systematisk overblik og indsigt i netselskabernes netkapacitet. Dermed mangler de en væsentlig del af grundlaget for planlægningen og dimensioneringen af fremtidens energisystem. Myndighederne er i deres
kontrolfunktion eksponeret, fordi de ikke har (mindst) den samme viden, kapacitet og indsigt i emnet, som den virksomhed de regulerer, dvs. netselskaberne.
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Analysen har endvidere vist, at myndighederne ikke har historiske data eller tilbagevendende indberetninger, som kan
støtte myndighederne i et overblik. Denne viden kan dårligt indhentes fra “en dag til en anden”.
Forsyningstilsynet har lovhjemmel til at definere overvågning af netkapaciteten som en ny og konkret opgave, men har
endnu ikke benyttet sig af denne mulighed. Også Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet har lovhjemmel til at bede
om status for netkapacitet med henblik på at skabe et gennemsigtigt grundlag for beslutninger vedrørende planlægning
af elnettet. Indtil videre har ministeriet ikke benyttet sig af denne mulighed. Der skal eventuelt yderligere lovhjemmel
til, alt afhængig af, hvordan den enkelte myndighed vil definere opgaven med dataindsamling og rapportering.
Analysen har også gennemgået de særlige udfordringer for Energinet, som i dag har ansvaret for den årlige redegørelse
om elforsyningssikkerhed, nemlig at Energinet savner de relevante økonomiske kompetencer til at kunne foretage egne
beregninger vedrørende elnettet. Samtidig mangler Energinet også lovhjemmel til at kræve et reelt datagrundlag udleveret fra netselskaberne.
Endelig har analysen vist, at myndighederne kan formindske videngabet mellem dem og netselskaberne ved at dække
det af med et passende styrings- og databehov, så estimater og modeller kan foretages af regulator frem for at branchen selv.

4

ANALYSE II: FLEKSIBILITET OG FORBRUGERADFÆRD

Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriets Smart Grid netværk beskrev allerede i 2011 vigtigheden af at aktivere forbrugerne for at tilskynde til den fleksibilitet, der kan bidrage væsentligt til at mindske behovet for en udvidelse af elnet18
tet .
Skal forbrugernes adfærd ændres, kræver det imidlertid mere end de informationskampagner, som netværket anbefalede. Forbrugerne skal have mulighed og villighed til at flytte forbruget, og de barrierer, som kan forhindre handling,
skal fjernes.
I denne delanalyse undersøger vi de tre forhold gennem en repræsentativ undersøgelse, en rundspørge samt interviews med forbrugere med henblik på at kvalificere diskussionen om forbrugernes egentlige adfærd.
Figur 4: Elementer i analysen af forbrugeradfærd.

Kilde: Egen grafik.
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Hovedanbefaling 7: “Styrk forbrugernes engagement”. Vinther (2011:24).
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4.1

Forbrugernes mulighed for at styre elforbruget

I dag forsøger man på forskellige måder at hjælpe og opmuntre forbrugerne til at regulere deres strømforbrug. Dels ved
at stille konkrete produkter til rådighed, dels gennem økonomiske incitamenter. Disse gennemgås i det følgende.

4.1.1 Produkter der understøtter fleksibilitet
Forbrugere, som selv vil styre deres forbrug, har aktuelt følgende værktøjer til rådighed:
•

Apps. Der findes to typer af apps. Den ene type hjælper forbrugeren med at give indsigt i deres elforbrug. Data
er aggregeret og kommer ofte med 24 timers forsinkelse. Disse data kan derfor ikke anvendes til umiddelbar
styring af forbruget. Den anden type tilbyder opladning af elbil. Forbrugeren kan fx. vælge en grøn eller en billig profil. App’en sørger herefter for opladning i overensstemmelse med det ønskede forbrug.

•

Smart devices. Mange elektriske apparater - inklusive elbiler - har smart teknologi, som kobles på styring af
opladningen, således at den ikke belaster elnettet. 50 pct. af danskerne har ét eller flere smarte produkter i
deres hjem. 24 pct. siger, at de inden for 5 år vurderer det som sandsynligt, at smart teknologi kommer til at
19
bidrage mere til at balancere elforbruget .

•

Internet of things (IoT). En teknologi, hvor fysiske enheder kobles på internettet. Elmåleren kan sættes op til
at kommunikere med internettet via sensorer og derigennem kan man opnå helt præcise, aktuelle data for sit
20
forbrug ned på det enkelte apparat .

•

Den intelligente elmåler. Intelligente elmålere til alle danske husstande bliver beskrevet som et væsentligt
element i at opnå større forbrugerbevidsthed og dermed øget grøn omstilling.
Den intelligente måler kan fjernaflæses og tilbyder derudover 6 funktioner, hvor forbrugeren i et vist omfang
kan aflæse sit elforbrug. Dog ikke på de specifikke apparater. Vil forbrugeren have adgang til time-for-time da21
ta og dermed adgang til at reagere på sit forbrug, kræver det indkøb af et såkaldt HAN-modul .

•

Prosumers. Her er forbrugeren producent og forbruger på samme tid og kan derigennem opnå større kontrol
med eget forbrug. Den typiske prosumer har solceller eller husstandsvindmøller. I 2018 bidrog solceller på private, offentlige og erhvervsbygninger til 4 procent af strømforbruget. Derudover bidrog privatejede hus22
standsvindmøller med 0,3 pct. af al vindmølleenergi . Andelen af solceller forventes at stige. I nogle rapporter
23
anslås det, at der kan blive en betydelig selvforsyning på villavejene i størrelsen 60 pct. af elforbruget .
Prosumer-modellen findes også i form af energifællesskaber, hvor flere husstande samles om at producere og
udveksle energi. I det smarte energisystem kan forbrugerne organisere sig i lokale energifællesskaber, hvor de
dels selv producerer vedvarende energi ved at have eksempelvis solceller på egen jord, og dels kan handle
energi med hinanden. På den måde kan energifællesskaberne lokalt udnytte fleksibiliteten og bidrage til lavere
24
efterspørgsel efter udvidelse af elnettet .
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KMD (2020).
Energidata (2020).
Juni 2020 kostede et såkaldt HAN-modul DKK 1.100 hos elmodul.dk. Se afsnit 4.3.1 for en uddybning af udfordringer ved måleren.
Bolius (2020).
Energinet elsystemansvar og Dansk Energi (2019).
Se afsnit 4.3.2 om manglende økonomiske incitamenter for netselskaberne for en uddybning af udfordringer ifm. energifællesskaber.
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•

Aggregator. Forbrugeren kan også vælge at overlade styringen af sit elforbrug til eksempelvis en aggregator eller et elselskab - altså en direkte styring af elforbruget. En aggregator tilbyder forbrugeren at styre strømforbruget hen over døgnet, og kan handle med den overskudsstrøm eller den fleksibilitet, som forbrugeren kan
stille til rådighed ved at forbruge strøm på de tidspunkter, hvor det belaster elnettet mindst.
Fordelen ved denne ordning er, at det er bekvemt for forbrugeren, der kan overlade styringen af dele af sit
forbrug (for eksempel opladning af elbil) eller sit samlede elforbrug til en ekstern operatør. En yderligere fordel
er, at forbrugeren kan opnå en økonomisk gevinst ved at stille sit forbrug til rådighed. Der findes i dag meget
25
få virksomheder, som tilbyder aggregator-services .

4.1.2 Økonomiske incitamenter
Forskelle i netselskabernes tariffer og geografisk differentiering kan udgøre væsentlige økonomiske incitamenter til at
få forbrugerne til at ændre adfærd.
Tidsdifferentiering
Tidsdifferentieret tarif er indført i bl.a. netselskaberne Konstant, Cerius og Radius. Op mod 80 pct. af de danske forbru26
gere vil dermed få tidsdifferentierede tariffer med virkning fra 1. april 2020 . I løbet af 2020 vil alle Danmarks netselskaber forventeligt indføre dyrere tariffer kl. 17-20 i vinterhalvåret.
Der er tvivl om virkningsgraden på adfærd direkte relateret til tidsdifferentierede nettariffer. Epinion-undersøgelsen,
foretaget på vegne af De Frie Energiselskaber, viser, at hele 88 pct. ikke har flyttet forbruget for at få billigere strøm, til
27
trods for at flertallet - 67 pct. - er klar over, at strømmen i vinterhalvåret er dyrere i kogespidsen . Lige nu får forbrugerne således blot en højere regning, som måske øger indtjeningen i netselskabet, men som ikke bidrager til en mere
hensigtsmæssig energiplanlægning eller til en grøn omstilling af elforbruget.
Udfordringen for tidsdifferentierede tariffer bliver således at finde den pris, som får forbrugeren til at skifte og samtidig
afspejler en omkostningsægte pris for fleksibiliteten. Dette vanskeliggøres af, at der pt. ikke findes et velfungerende
marked, der leverer en pris på fleksibilitet.
Omvendt viser vores rundspørge blandt elbilejere, at 90 pct. af ejerne af elbiler nemt og bekvemt flytter opladningen
28
uden for kogespidsen . De gør det blandt andet med henvisning til de tidsdifferentierede tariffer. Dette kan tyde på, at
forbrugerne er villige til at flytte forbruget, når tidsdifferentierede tariffer kombineres med, at det er enkelt og let tilgængeligt at gøre det. Det kan ikke udelukkes, at effekten af tidsdifferentierede tariffer forstærkes af kommercielle
tilbud fra eksempelvis Modstrøm, som tilbyder produkter, hvor forbrugeren får gratis strøm om natten på den kom29
mercielle del af forbrugerens elregning .
Yderligere undersøgelse af, hvorvidt et flyt af fleksibelt forbrug skyldes den ene eller anden andel af elregningen er
uden for undersøgelsens analysedesign. Dette vil dog være relevant viden både for kommercielle aktører og for de politiske muligheder for at understøtte fleksibilitet yderligere.

25
26
27
28
29

Årsagerne er beskrevet i rapporten Et fleksibelt og forretningsmodent elmarked. De Frie Energiselskaber (2020).
Hjemmesiderne hos Rawdex (2020), Konstant (2020) og Cerius (2020).
Se afsnit 4.2 for en gennemgang af undersøgelsens resultater.
Se afsnit 4.2.5 for en gennemgang.
Modstrøm (2020).
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Geografisk differentiering
En arbejdsgruppe bestående af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Energistyrelsen, Skatteministeriet, Finansministeriet og Forsyningstilsynet afleverede i juni 2020 en rapport om tariffer. Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet at
ophæve forbuddet mod geografisk differentiering. Formålet med ophævelsen er at åbne for nye produkter såsom aftaler om afbrydelighed for kunder, der, med passende varsel, er villige at lade elnetselskabet afbryde strømmen for en
aftalt periode mod en økonomisk belønning. Analysen konkluderer, at aftaler om afbrydelighed med små såvel som
30
store forbrugere, kan bidrage til at reducere behovet for netudbygning .
I Danmark er sikkerheden på nettet 99,996 pct. At mangle strøm associeres med strømsvigt, strømnedbrud, kabelfejl
osv., men det vurderes, at produktet kan have interesse, netop fordi elforbrugeren har indgået en aftale med mulighed
for økonomisk kompensation.
Potentialet for denne type ydelse er enormt. Ifølge Tarifarbejdsgruppen er der i dag kun ca. 40 afbrydelige kunder på
31
landsplan i det lokale elnet, mens der samlet set er i alt ca. 3,3 millioner målepunkter i Danmark . Samtidig kan afbrydelighedsprodukterne give en samfundsøkonomisk gevinst, fordi forvridningstabet bliver mindre og tarifferne mere
omkostningsægte.

4.1.3 Delkonklusion
Ser man på forbrugernes samlede mulighed for at flytte deres elforbrug, kan man konkludere, at der til trods for den
samfundsøkonomiske interesse i at etablere et marked for fleksibilitet og smart energi, stadig er relativt få produkter
og services til rådighed for den forbruger, som ønsker at flytte sit forbrug. Det forventes dog, at smart teknologi med
tiden vil blive mere udbredt med deraf øgede muligheder for reduktion af belastningen på elnettet.
Hvad angår de økonomiske incitamenter er disse stadig relativt nye, og det er derfor endnu for tidligt at sige noget om
effekten. Det kan dog konstateres, at der stadig er meget få forbrugere, der aktivt flytter deres forbrug for at undgå de
forhøjede tariffer, selvom de er klar over deres eksistens. En undtagelse er elbilejerne, der allerede nu flytter deres forbrug med henvisning til tarifferne.
Endelig har vi konstateret, at en ophævelse af forbuddet mod geografisk differentiering kan åbne for afbrydelighedsaftaler, som har stort potentiale. Forbrugernes holdning til disse aftaler behandles i afsnit 4.2.2. Fleksibilitetsydelser er et
potentielt hit.

4.2

Forbrugernes villighed til at styre forbruget

Med det formål at teste danskernes villighed til at flytte forbrug, og hvor meget, de vil flytte, har Epinion på vegne De
Frie Energiselskaber i maj måned foretaget en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse hos et repræsentativt udsnit af
danskere. Samtidig har vi mhp. en grundigere undersøgelse af de kvantitative svar, foretaget kvalitative interviews med
en række forbrugere inden for segmenterne “privat elbilejer”, “virksomhed med elbil-flåde”, “sommerhusejer
med/uden varmepumpe”, “husejer med/uden varmepumpe”. Resultaterne præsenteres i det følgende.

30
31

Klima-, Energi,- og Forsyningsministereriet (2020:18).
Klima-, Energi,- og Forsyningsministereriet (2020:19).
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4.2.1 Potentialet er stort – incitamentet lille
Vi har fundet et stort potentiale for at flytte en større andel af forbruget. 88 pct. har endnu aldrig flyttet deres elforbrug
til andre tidspunkter af døgnet. Hverken for at få en lavere elregning eller for at gøre deres forbrug grønnere. Mere end
halvdelen - 52 pct. - er imidlertid åbne for at flytte en stor eller mindre del af deres forbrug.
Figur 5: Stort potentiale for at flytte forbrug
Har du bevidst flyttet noget af dit elforbrug til andre tidspunkter af døgnet for at få en lavere pris på strøm eller
for at bruge strømmen når den er mest grøn?
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Kilde: Epinion 2020.

4.2.2 Fleksibilitetsydelser er et potentielt hit
Et stort flertal - 70 pct. - angiver, at de er positivt indstillede overfor brug af fleksibilitetsydelser. De adspurgte forstår
umiddelbart behovet for at fjerne et eventuelt pres på elnettet, og i det omfang det er muligt at købe sig til en service,
der hjælper dem til at gøre det, mener de, at det er en god idé.

Figur 6: Forbrugerne vil gerne købe sig til fleksibilitet.
Det er en god idé, at man som forbruger kan købe en service, der flytter strømforbrug som
eksempelvis opladning af en elbil til de tidspunkter af døgnet, hvor der er mindre pres på elnettet
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En markant del af brugerne - 40 pct. - svarer desuden, at de er villige til at gå så langt som til decideret at undvære
strøm i kortere perioder, forudsat at de modtager et varsel minimum to timer i forvejen. Det er et overraskende tal, al
den stund at strømafbrud traditionelt set betragtes som noget negativt - det gælder i høj grad også hos forsyningsselskaberne.
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Figur 7: Forbrugerne siger ja til varslede afbrud
Forestil dig, at du i nogle timer om måneden kan lade din bolig stå uden strøm i en kort periode,
og at det kan give dig en økonomisk gevinst, hjælpe klimaet og bidrage til forsyningssikkerheden.
Du ville få et varsel på to timer, inden din bolig stod uden strøm. Ville du da være villig til det?
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Den positive holdning finder vi også hos vores interviewpersoner. En sommerhusejer som ejer en luft-til-vand varmepumpe siger:
“Det lyder smart. Umiddelbart ville jeg være interesseret ud fra en økonomisk betragtning. Jeg ville da være interesseret så langt at jeg ville undersøge det. Sådan rent samfundsmæssigt, så var det en af de ting, jeg godt
ville være med til for at bidrage til at regulere elnettet og belastningen. Selvfølgelig afhængig af økonomien i
det, men det kunne jeg godt være interesseret i.”
En husejer uden varmepumpe siger:
“Hvis det var 20 minutter betyder det ikke noget, men hvis det var 2 timer ville jeg klart sige nej tak. 20 minutter kan vi godt klare for vi har jo telefoner med batteri… Op til en time ville kunne gå an. Og jeg ville også tænke: “ hvor ofte mon det egentlig sker”. Jeg tænker det kunne være interessant på flere planer. Også for at
skærpe bevidstheden om ens afhængighed af strøm. Også i pædagogisk øjemed. Børneopdragelsen…”.

4.2.3 Den smarte måler flytter ikke forbruget
Vi har også spurgt, om respondenterne har fået installeret en ny måler og om, hvor ofte de bruger målerens funktionsknapper.
Trods det faktum, at stort set alle danske husstande i dag har fået en smart måler, svarer mere end 40 pct., at de ikke
har fået installeret en ny måler og næsten en fjerdedel svarer, at de ikke ved, om de har fået installeret en ny måler.
Det er kun godt en tredjedel af forbrugerne, der er klar over, at de har fået installeret en ny måler.
Figur 8. Flertallet ved ikke, de har fået ny måler
Har din husstand fået installeret en ny, smart elmåler?
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Kilde: Epinion 2020.
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På spørgsmålet om, hvor ofte de bruger målerens funktionsknapper svarer mere end 70 pct., at de aldrig eller maksimalt en gang årligt har brugt elmålerens knapper. Omkring 20 pct. ved ikke, om de har brugt knapperne. Under 10 pct.
indikerer, at de bruger den smarte målers funktionsknapper en gang om måneden eller mere.
Figur 9: Så ofte bruges målerens funktioner
Hvor ofte bruger du funktionsknapperne på din elmåler?
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Kilde: Epinion 2020.

Der er således intet i svarene, der indikerer, at den betydelige investering på DKK 2,7 mia. i nye elmålere har potentiale
til at flytte eller ændre elforbruget for almindelige husstande.
Disse svar går også igen hos vores tilfældigt udvalgte interviewpersoner:
En husejer med varmepumpe siger:
“Ja vi har fået installeret. Funktioner?.....Nej jeg har aldrig vidst at den havde funktioner, som vi kunne bruge.
Jeg har hørt den kan fjernaflæse.”
En elbilejer, som også har solceller, fortæller:
“Min måler har ikke rigtig nogen funktioner andet end at den viser, hvad der løber frem og tilbage. Men jeg har
selv købt en ekstra måler i Holland til at sætte på. Det betyder, at jeg kan se, hvad der bruger strøm hvornår.
Det som mit elselskab tilbyder ifht fjernaflæsning, det giver mig ikke noget. De bruger ikke de data, de får ind.
De stiller dem heller ikke til rådighed for slutbrugeren. Når jeg spørger hvad jeg har givet per kilowatt per måned kan de ikke svare. Jeg er ude efter noget håndgribeligt og ligetil. Jeg vil se den rigtige pris, ikke hvad jeg betaler.

4.2.4 Pris og bekvemmelighed trumfer det grønne
Når brugerne bliver bedt om at rangordne deres prioritering af henholdsvis billige, let tilgængelige og grønne energiprodukter, kommer økonomi i første række, herefter bekvemmelighed, og til sidst kommer hensynet til klima og miljø.
Skal forbruget flyttes, tyder det altså klart på, at der skal skrues op for det økonomiske incitament. Samtidig er det vigtigt for brugerne, at produktet er let tilgængeligt.
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Figur 10. “Nemt” er vigtigst.
Hvis du bliver tilbudt et produkt i relation til dit energiforbrug, hvad ville så være vigtigst for dig?
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Kilde: Epinion 2020.

Husejeren uden varmepumpe siger:
“Vi går op i det grønne. Når det passer os. Forstået på den måde at vi er meget optaget af det på et teoretisk
plan mere end på et praktisk. Vi køber økologiske varer, men ikke konsekvent.
Vi er ikke decideret opsøgende ift. hvordan vi kan blive mere grønne, men hvis der er nogen ting, vi alligevel
skal have udskiftet i huset eller andre steder, bil og den slags, så vil vi træffe vores valg, blandt andet ud fra det
parameter. Så snart tingene bliver en smule besværlige, så falder vi fra. Det er klart vigtigst at det er nemt. Vigtigere end at det er billigt.”
Elbilejeren som anvender True Energy-appen, fortæller:
“Man kan programmere Teslaen til at lade kl. 24.00, men det er nemmere bare at plugge i og så overlade til
True Energy. På den måde kan jeg godt lide “nemt”. Den skal også være nem at plugge i og tage ud. Hvis man
skal døje med at tage telefonen frem inden man kan plugge i eller når man skal have kablet ud, så er det ikke
nemt længere. True Energy giver mening at bruge, når stikket altid sidder i. Det samme med solceller på taget,
de passer jo sig selv.”

4.2.5 Private forbrugere lader ikke op i kogespidsen
I Norge er andelen af elbiler langt højere end i Danmark, og her har man naturligt opsamlet flere erfaringer med oplad32
ningsmønstre i praksis. Norges Vassdrags- og energidirektorat har undersøgt elbilejernes opladningsadfærd . Undersøgelsen viste, at elbilerne typisk lades op om natten og sjældent i kogespidsen. Undersøgelsen viste desuden af den gennemsnitlige ekstra belastning af nettet fra elbilerne er lille.
Det lave gennemsnit skyldes, at der også er dage, hvor bilerne ikke lades op, ligesom mange lader på jobbet. I en fremtid hvor elbilernes batterier bliver større, vil dette gøre sig gældende i endnu højere grad og det vil dermed være muligt
at sprede ladningen yderligere. Ikke bare hen over et døgn, men hen over en uge eller måske endda en måned.

32

Norges Vassdrags- og energidirektorat (2016).
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Rapporten konkluderede, at det er rimeligt at antage, at opladningsmønsteret i endnu høj grad i 2030 vil være opladning om natten. Spørgsmålet er, om dette også gør sig gældende hos de danske elbilejere.
Vi har foretaget en rundspørge, hvor 94 elbilejere med bred repræsentation på geografi og bilmærke har besvaret en
33
række spørgsmål om deres lademønster. Der er tale om elbilejere, der bruger bilen hver dag og lader op hjemme .
Mere end halvdelen angiver, at de flytter deres forbrug til tidspunkter, hvor strømmen er billigere eller mere grøn, og
som figuren her nedenfor viser, så foregår den nuværende opladning allerede i dag i aften-/nattetimerne:
Figur 11. Opladning af elbil.
Hvornår lader du typisk din elbil op?
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Kilde: Egen rundspørge via Facebookgrupper for elbil-ejere og elbil-interesserede (juni 2020).

Som det ses af figuren, lader omkring 1 ud af 10 op i kogespidsen. Der er dog ingen af vores respondenter - hverken i
den kvalitative eller kvantitative undersøgelse - som tilkendegiver, at de systematisk lader op i alle tre kogespids-timer,
eller at de vil gøre det hver dag.
I et af Dansk Energis egne scenarier for udbygning af elnettet - “det smarte scenarie” - antages det, at “15 pct. af elbi34
lerne ikke er fleksible” og dermed, at de har deres fulde ladebehov i alle kogespidsens tre timer .
I vores egen undersøgelse af den faktiske ladeadfærd, kan vi ikke få bekræftet, at elbilejerne primært lader i kogespidsen. Ej heller at de måtte have behov for at lade samtlige tre timer. Dertil kommer at få lader op på fuld effekt. Der lades op med lavere effekt, hvilket sænker behovet for udvidelse af elnettet.
Vores undersøgelser viser yderligere, at forbrugerne enten selv eller via en serviceudbyder oplader intelligent, dvs. at
de planlægger deres opladning efter deres eget forbrugsmønster. Flere netområder - herunder eksempelvis Cerius med
ca. 400.000 netkunder - opkræver de første tidsdifferentierede tariffer fra 1. oktober 2020. Dermed belønnes ingen
forbrugere endnu i dette område for det forbrug, som de flytter. Dvs. at elbilejere flytter forbruget i store dele af Danmark selv uden incitamentet via den dyrere nettarif i kogespidsen.

33
34

Rundspørgen er foretaget i juni 2020 gennem Facebookgrupperne “Danske elbilejere” og “Danske elbilinteresserede”.

Dansk Energi (2019:20). Rapporten opererer med et hhv. smart (her lader forbrugerne fleksibelt) og et dyrt (ikke-fleksibel opladning)
scenarie. I begge scenarier antages det, at nettets kapacitet vil blive overskrevet i 2030.
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Figur 12: Flyt af forbrug
Flytter du bevidst opladning til tidspunkter, hvor strømmen er grøn eller billig?

NEJ, JEG LADER OP, NÅR DET PASSER MIG

39%

JA, OG JEG HAR INDGÅET AFTALE MED ET FIRMA, SOM
HJÆLPER MIG MED AT OPLADE PÅ DET BEDSTE
TIDSPUNKT

5%

JA, JEG FLYTTER SELV MIN OPLADNING TIL DE BEDSTE
TIDSPUNKTER FOR MIG

56%
0

10

20

30

40

50

60

Kilde: Egen rundspørge via Facebookgrupper for elbil-ejere og elbil-interesserede (juni 2020)

I Dansk Energis smarte scenarie konkluderes det: “Det er næppe realistisk at antage, at den enkelte elbilejer selv løbende og vedholdende vil sikre en optimeret opladning på baggrund af prissignaler i elmarkedet og elnettet eller indgå aftaler om hel eller delvis afbrydelighed med elnetselskabet”.
Denne antagelse leder i scenarieberegningen frem til at ladestandere skal kunne fjernstyres, fordi det vil øge sandsyn35
ligheden for at fleksibiliteten kan aktiveres .
Det ligger udenfor denne undersøgelse at foretage tilbundsgående beregninger og estimater. Til gengæld kan det konkluderes, at hverken den kvalitative eller kvantitative undersøgelse understøtter, at 15 pct. af alle elbilejere foretager
fuld opladning i kogespidsen - herunder at de gør det med fuld effekt. Antagelser omkring forbrugeradfærden - herunder, at forbrugerne ikke aktivt selv vil flytte deres forbrug understøttes heller ikke. Tværtimod angiver omkring 60 pct.
af elbilejerne, at de allerede i dag flytter deres forbrug.

4.2.6 Offentlige og private virksomheder lader ikke op i kogespids.
Den samme konklusion, som for de private forbrugere, kan drages for offentlige og private virksomheder, som har bilflåder til persontransport.
Offentlig virksomhed
Copenhagen Electric er Region Hovedstadens særlige elbilsekretariat. Sekretariatet blev etableret efter regionens beslutning i 2013 om at indkøbe grønne biler til transport (el og eventuelt gas). Siden har Region Hovedstaden været
igennem en løbende omstilling, og den elektrificerede andel af bilflåden udgør i dag mere end 60 pct.
Kathrine Fjendbo, specialkonsulent i Copenhagen Electric fortæller, at Regionen hovedsageligt bruger elbiler som såkaldte puljebiler til de af regionens i alt 40.000 medarbejdere, der skal køre til møder. Bilerne bruges i løbet af dagen og
lades op i løbet af dagen mellem køreturene fra deres egen p-plads med registreringsnummer, så man er sikker på, at
der altid er en fuldt opladet bil til rådighed. Derudover lades der op om natten.
Regionens ladestandere drives af EON og Clever. Man benytter sig ikke af V2G-ydelser eller lignende og plugger blot
bilerne i efter brug. Laderne er dog intelligente og det forventes, at det i fremtiden vil være eksterne udbydere, der
styrer elforbruget i forbindelse med opladning.

35

Dansk Energi (2019:50).
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Kathrine Fjendbo forklarer: “Langt hen ad vejen er det min forventning at det er udbyderen, der balancerer belastningen. På nuværende tidspunkt er det jo ikke noget problem, så der har ikke været behov.
Puljebilerne bliver ikke kørt i bund, så de skal ikke lade så tit. Med de kommende store batterier forventer vi at der skal
lades en til to gange hver 14. dag. Det gælder jo også for de fleste borgere. Men skulle der blive problemer med elnettet,
så kan vores biler sagtens styres, så de ikke lader i kogespidsen - det har vi bare ikke haft grund til at sætte i gang. Der
er ikke belastning på nettet nu, og der er ikke økonomi i en ændret adfærd - men det kan sagtens sættes i værk.”
Privat virksomhed
AFA JCDecaux er en international virksomhed. Virksomheden leverer outdoormedier såsom digitale skærme, buslæ36
skærme, abribus og railboards. I Danmark er AFA JCDecaux den største udbyder af outdoor .
AFA JCDecauxs outdoormedier bliver løbende tilset manuelt. Til det formål har virksomheden 60 biler i deres flåde,
hvoraf omkring 25 pct. er elbiler. Hos AFA JCDecaux er man en del af et pilotprojekt, som har stillet ladestandere gratis
til rådighed. Det betyder, at virksomhedens elbiler reelt kører gratis og CO2-neutralt.
Udover den strøm, bilerne skal bruge til at køre, bruges der også strøm til blinklys på taget af bilerne samt til det udstyr,
der tjekker om lamperne i reklameskiltene lyser som de skal. En del af Decauxs elbiler er af typen eNV200, som giver
mulighed for at være koblet på det såkaldte V2G (vehicle to grid) ladesystem, hvor strøm kan leveres tilbage fra elbilen
til nettet og derigennem levere systemtjenester og øge forsyningssikkerheden i elsystemet. Når elbilen ikke anvendes
og er tilsluttet elnettet, kan den lagrede el altså føres tilbage til elsystemet på de tidspunkter af dagen, hvor der er stort
behov. Dermed fungerer elbilens batteri som et fleksibelt lager for elsystemet. Samtidig kan forbrugeren på denne måde potentielt set tjene penge på at stille sit forbrug til rådighed.
I praksis fungerer opladningen således, at medarbejderne sætter bilen i dockingstation, når de afleverer den på arbejdspladsen. Bilen bliver her en del af det fleksible elsystem. Bilerne er sat til aldrig at lade mere end 80 pct. for at
kunne have fleksibilitet til rådighed til at lade det sidste stykke op mellem kl. 05 og 07, hvor strømmen er rigelig og
umiddelbart før medarbejderne møder på arbejde. Overblikket over forbruget får AFA JCDecaux via en app hos strømudbyderen NUVVE.
Både hos den offentlige og den private virksomhed er der således opmærksomhed på ikke at belaste elnettet unødigt.

4.2.7 Delkonklusion
Resultaterne fra vores kvalitative såvel som kvantitative undersøgelser peger alle i retning af, at forbrugerne i dag som
hovedregel er inaktive. 88 pct. flytter ikke deres forbrug, og færre end 10 pct. bruger den intelligente elmåler til at få
indsigt i deres strømforbrug. Samtidig kan vi konstatere, at forbrugerne i høj grad er villige til at stille deres forbrug til
rådighed. 70 pct. er positive overfor ideen om fleksibilitetsydelser.
For at villigheden skal blive til handling, er det dog afgørende, at der er produkter og services til rådighed, som gør det
nemt og let tilgængeligt at flytte forbruget. Langt hovedparten af forbrugerne vægter nemlig bekvemmelighed og økonomi over det grønne.
Endelig viser vores undersøgelser, at almindelige antagelser om, at elbilejere i stort omfang lader op i kogespidsen, er
forkerte. Kun ca. 10 pct. af forbrugerne i vores undersøgelse indikerer, at de gør det til trods for, at tidsdifferentierede
tariffer først nu er ved at blive indfaset til alle forbrugere.
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Det følgende bygger på interview med QHSE-manager hos AFA JCDecaux, Tonny Pagter.
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Dermed tilbyder undersøgelserne her nye perspektiver på forbrugernes reelle adfærd, når det gælder deres strømforbrug. Dette kan være nyttig viden både for de kommercielle selskaber, der har interesse i at tilbyde fleksibilitetsprodukter, og for de myndigheder, der skal kvalificere grundlaget for politiske beslutninger om en eventuel udvidelse af elnettet. For et mere fuldstændigt beslutningsgrundlag vil det dog være hensigtsmæssigt at få foretaget mere dybdegående
undersøgelser af forbrugernes incitamenter til fleksibelt forbrug og om deres forventninger til forsyningssikkerheden
med henblik på at teste afbrydelighedsaftalernes levedygtighed.

4.3

Barrierer for fleksibelt forbrug

Gennem vores undersøgelser af forbrugernes adfærd og tilgængelig viden omkring netkapacitet i de lokale elnet, er en
række barrierer for at komme i gang med at skabe et velfungerende marked for fleksibilitet identificeret. De væsentligste barrierer omhandler elmålerens begrænsninger og manglende økonomiske incitamenter for elnetselskaberne
37
(DSO’erne). Barriererne gennemgås kort i dette delafsnit .

4.3.1 Ansvaret for elmåleren
Størstedelen af det fleksible elforbrug findes i dag i energiproduktion, industri og inden for service, men på sigt også
hos private elkunder hovedsageligt i forbindelse med det stigende forbrug, der følger med flere individuelle varmepumper og elbiler.
Fjernaflæste elmålere og timeafregning er vigtige forudsætninger for at fleksibilitet kan udnyttes. Ved udgangen af
2012 havde halvdelen af forbrugerne fjernaflæste målere. En analyse fra marts 2013 viste en positiv samfundsøkonomi
ved at få udrullet fjernaflæste elmålere til alle husstande. Derfor vedtog Folketinget i juni 2013 en bemyndigelse, der,
på den billigste og mest effektive måde, skulle muliggøre indførelse af fjernaflæste målere til alle forbrugere inden ud38
gangen af 2020 .
I forbindelse med aftalen om finansieringen på DKK 2,7 milliarder sagde daværende energiminister Martin Lidegaard:
”Potentialet er enormt. Et smart energisystem begynder med smarte elmålere. Når forbrugerne får et time-for-time
39
overblik over energiforbruget, stiger muligheden for selv at påvirke elregningen” .
Estimatet lød på en to procents reduktion af elforbruget, som følge af øget opmærksomhed på forbruget hos den en40
kelte elkunde. Investeringen i målerne ville dermed hurtigt tjenes hjem . Nedenfor ses en illustration af, hvad de nye
målere kan i Radius’s netområde, der dækker ca. ⅓-del af alle danske elkunders elnet.
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I rapporten Et forretningsmodent og fleksibelt elmarked (2020) har vi tidligere identificeret syv regulatoriske barrierer for udnyttelse af
Smart Grid. Der henvises til rapporten for en gennemgang af disse.
38
Energistyrelsen (2014:51).
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Klima- Energi-, Forsyningsministeriet (2013).
Klima- Energi-, Forsyningsministeriet (2013).
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Foto: Radius (2020). Illustration fra pjecen “Du har fået ny måler”.

Som det ses af illustrationen har den nye, smarte elmåler i alt seks funktioner, som aktiveres ved at forbrugeren trykker
på display-skifter-knappen. Der vælges mellem: i) Totalt forbrug i KWh siden måleren blev sat op, ii) det aktuelle samlede forbrug, iii) triptæller - forbrug siden sidste nulstilling, iv) total produktion til elnettet siden målerens opsætning, v)
aktuel produktion til elnettet og vi) triptæller - total produktion til elnettet siden sidste nulstilling.
De tre første funktioner kan bruges af alle forbrugere. De siger dog intet om, hvorvidt forbruget er højt eller lavt, ligesom data ikke giver information om eksempelvis elpriser, andelen af grøn strøm eller lignende, der måske kunne motivere forbrugeren til ændring af adfærd. Det er heller ikke muligt at se forbruget på enkelt-apparater. De tre resterende
funktioner er relevante for de forbrugere, der producerer el med eksempelvis solceller på taget eller husstandsvindmøller.
Af Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens hjemmeside fremgår følgende vejledning til forbrugere, som ønsker at se deres
41
forbrug :
1.
2.
3.

“Du kan kontakte dit elselskab og høre, om de har en løsning. Dit elselskab sælger den el, du forbruger.
Log in på eloverblik.dk og se dine data. Du skal bruge en kode fra dit elselskab ved login. Vær opmærksom på,
at data er cirka 24 timer forsinket.
Tilslut et ”Home Area Network”-modul (HAN-modul) direkte til elmåleren, download en app og se dine data.”

Sådan tilslutter du et HAN-modul:
•
•
•

Køb et HAN-modul med tilhørende app og sæt modulet i elmålerens port.
Ring til dit netselskab og få en krypteringsnøgle, så du kan forbinde elmåler og app.
Nu kan du se dine forbrugstal i app’en lige nu og her.”

Det såkaldte HAN-modul kostede i juni 2020 ca. DKK 1.100. Et beløb som den forbruger, der selv ønsker at bidrage til
grøn omstilling, altså skal lægge oveni den skattefinansierede måler for at få forbrugstal uden forsinkelse.

41

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2019).

31

42

Samme information får forbrugeren på Radius’ hjemmeside . Anbefalingen fra såvel konkurrencemyndighederne som
det lokale netselskab, er altså at foretage en ny investering for at få data uden forsinkelse. Målernes manglende funktionalitet og deraf manglende nytte angiver forbrugerne i vores undersøgelse som årsag til manglende brug af måleren.
Flere forbrugere angiver at de slet ikke bruger den nye måler. Samtidig er der blandt både private forbrugere og erhvervsvirksomheder store frustrationer over, at der ingen nem adgang eksisterer for time-for-time-data uden forsinkelse.
For de private forbrugere betyder det, at de ikke kan få indsigt i, hvor de eksempelvis kan optimere deres forbrug og for
virksomhederne betyder det, at de går glip af store forretningspotentialer og eksportmuligheder. De erhvervsvirksomheder som vil udbyde aggregator-tjenester kan ikke komme i gang med det, fordi de nemt og enkelt ikke kan få adgang
til de vitale time-til-time-data fra den fjernaflæste måler.
I forlængelse heraf er der også forbrugernes udgifter til driften af elmålerne. Seks høringsparter har fra Forsyningstilsy43
net modtaget høring på en række gebyrstigninger fra netselskaberne den 23. juni 2020 . I denne høring indgår en række gebyrstigninger - herunder gebyrstigninger på 25 pct. for hhv. fjernbetjent afbrydelse og fjernbetjent genåbning, der
relaterer sig til de nye målere.
Dertil kom en lang række øvrige gebyrstigninger - herunder en gebyrstigning på fjernbetjent genåbning udenfor normal
arbejdstid, som ikke eksisterede før den primære del af netselskabernes måler-udrulning var effektueret, dvs. før 2015,
men med anmeldelsen nu takseres med et gebyr på 330 kr.
De omkostninger, der knytter sig til driften af de nye målere, ligger uden for denne analyse at undersøge nærmere,
men nye gebyrer og muligheden for tilkøbsydelser stiller spørgsmålstegn ved forbrugernes nytte og værdi af den målerudrulning, som netselskaberne har foretaget fra 2010-2020.
Elmåleren er også et problem for virksomhederne og energifællesskaber
Nytte og værdi af måleren eksisterer både hos den almindelige forbruger såvel som for virksomheder og de nye energifællesskaber, som i dag findes i Danmark i et “test-mode”. Her handler det ikke blot om, at funktionerne ikke opfylder
brugernes behov, men også om, at de regulatoriske rammer omkring måleren gør det vanskeligt at optimere forbruget
og dermed få den fulde nytte af forbrugernes adfærdsændringer
Et eksempel er AFA JCDecaux. Virksomheden kan ikke følge deres elforbrug, fordi deres mange strøm-drevne apparater
sidder i samme cluster som kommunens gadelygter. Det betyder konkret, at det er kommunens måler, der danner basis
for opgørelsen af virksomhedens forbrug, og at det er kommunen, der videresender elregningen til AFA JCDecaux.
Stat og kommune ejer den plads, som AFA JCDecaux sætter deres reklamer op på. Det er dem, som AFA JCDecaux indgår aftaler med omkring etablering og drift af udstyr. Det er en koncessionsaftale, hvor firmaet eksempelvis stiller læskærme, toiletter, cykelpumper mv. til rådighed for byens borgere. Til gengæld har firmaet lov til at sælge reklameplads
på buslæskærme og standere.
Lyskilden til reklamerne er hhv. stat og kommune ansvarlig for. AFA JCDecauxs aktiviteter ligger dermed i, hvad de selv
kalder en gråzone, som et såkaldt “fremmed-anlæg” på nettet. Det betyder, at virksomheden ikke selv kan aflæse data
og redegøre for eller kontrollere deres forbrug. Det betyder også, at de ikke har et aftagenummer, og at de for eksempel ikke kan købe specifik strøm fra grønne kilder. De kan derfor heller ikke købe grønne certifikater og levere et mere
grønt produkt.
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Radius (2020).
Kilde: Høringsbrev rundsendt til seks høringsparter fra Forsyningstilsynet 23. juni 2020.

32

Da AFA JCDecaux ikke kan få data, er selskabet i dag nødt til at gå ud sammen med kommunen og tage stikprøver på
forbruget og så gange op. Men der kan være store forskelle i apparaternes brug afhængig af alder, slid mv., så der er
mange fejlkilder. IoT kan være en løsning, for her kan man måle ned på den specifikke busreklame eller plakatstander.
Det kræver dog, at elmåleren kan kommunikere med det netværk, forbrugeren ønsker at blive koblet op på. Kan man
44
ikke det, skal måleren udskiftes. Dette er ikke muligt i dag inden for de gældende regulatoriske rammer .
Lignende udfordringer rammer også energifællesskaber. I praksis har etablering af egentlige energifællesskaber vist sig
at være vanskeligt. Det skyldes en række barrierer, som blandt andet er knyttet op på problematikken omkring ejerska45
bet af elmåleren. Dertil kommer, at reglerne for energifællesskaber fortsat er uklare .
Opsummerende udgør ejerskabet til elmåleren både en udfordring mulighederne for både private forbrugere og for
erhvervsvirksomheder.

Case: Ejerskab til måler blokerer for grøn omstilling.
Staldhusene i Værløse ønskede at få én hovedmåler til energifællesskab med 42 boliger, et fælleshus, fælles solcelleanlæg. fælles grøn elektrificeret varmeforsyning og fælles elbilopladning.
Radius har ifølge artikel i Børsen blokeret for projektet med hjemmel i elforsyningsloven og forlangt, at der skal sættes en måler op per bygning, Det betyder, at det ikke er muligt at lave et energifællesskab, og at de 42 husstande nu
skal have individuelle løsninger.
Kilde: Børsen den 12. juni 2020. “Udvikler: Radius blokerer for grøn omstilling”.

4.3.2 Manglende økonomiske incitamenter for netselskaberne
Netselskaberne står med en ny opgave i den grønne omstilling, når de skal imødegå mulige kapacitetsproblemer i elnettet: Enten skal netselskaberne investere i elnettet som de plejer, dvs. øger kapitalbindingen (CAPEX). Alternativt skal
netselskaberne tilkøbe fleksibilitetsydelser og facilitere, at forbrugerne flytter deres forbrug, dvs. øger selskabets driftsudgifter (OPEX). For at sikre den mest optimale løsning både samfundsøkonomisk og for den enkelte forbruger, skal
netselskabet træffe den mest omkostningseffektive løsning under hensyntagen til et givent forsyningssikkerhedsniveau.
Som Forsyningstilsynet skriver i rapporten “Grøn omstilling og økonomisk regulering”, forventes fleksibilitetsydelser i
udgangspunktet at være mere omkostningseffektive og med lavere risiko for efterfølgende at stå med uudnyttet kapa46
citet (“stranded assets”) .
Årsagen er, at fleksibilitetsydelser er en variabel omkostning, som netselskabet relativt hurtigt kan skrue på, mens kapacitetsudvidelser af elnettet medfører omfattende, faste omkostninger, der uanset øvrige forhold ikke står til at ændre på: Når først der er gravet kabler i jorden for milliarder af kroner, kan beslutningen ikke gøres om, selvom eksempelvis presset i kogespidsen blev langt ringere end forventet. Netselskaberne har derfor et stærkt økonomisk incita-
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Energidata (2020).
Problematikken er beskrevet i rapporten Et fleksibelt og forretningsmodent elmarked udarbejdet af De Frie Energiselskaber (2020).
Forsyningstilsynet (2020:10).
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ment til at investere i ny netkapacitet, frem for fleksibilitet: Jo flere kabler, de skal grave ned - jo større indtægtsramme
og jo større aktivitet i det lokale netselskab.
Måske derfor er behovet for fleksibilitet Ifølge netselskaberne ikke presserende, og den opfattelse udgør i sig selv en
barriere for udvikling af fleksibilitet i vores energisystem.
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Den 10. marts 2020 sagde Dansk Energi, der bl.a. varetager netselskabernes interesser, til GridTech :
“Situationen i dag er, at behovet for fleksibilitet og herunder forbrugsfleksibilitet reelt set ikke er så omfattende. Det,
der er vigtigt i Danmark lige nu, er derfor at vi øver os og designer markedet, så vi er klar, når elbilerne kommer, og vores marker og have er dækket med VE (...) Mit bud ville være, at om fem år, når vi for alvor har set en penetration af
elbiler og varmen er godt i gang med at blive elektrificeret, så vil vi have et endda betydeligt marked for fleksibilitet. Og
det vil jo drive fremkomsten af aggregatorer”.
Som det ses af citatet, så skal udviklingen af fleksibilitetsmarkeder ifølge netselskaberne ikke drives af dem, men af andre aktører som eksempelvis aggregatorer. Netselskaberne har ikke et klart incitament til at drive markedet frem og til
at efterspørge ydelserne.
Hvis der var knaphed på strøm eller på udsigt til finansiering af nyt elnet, ville netselskaberne have incitament for at
efterspørge fleksibilitetsydelser og bidrage til at udvikle markedet. Dette kan måske også forklare, hvorfor vi endnu ikke
har set flere energifællesskaber, nye produkter - eller for den sags skyld, at vi ikke for længst har set, at alle netselskaber indfører tidsdifferentierede tariffer for at understøtte ændring af forbrugeradfærden.
En anden del af forklaringen på den lave interesse i udviklingen af fleksibilitetsmarekdet kan være, at EU’s nye eldirektiv
48
understreger, at energifællesskaber og egenproducenter af energi (prosumers) skal tariferes omkostningsægte . Netselskaberne må med andre ord ikke tage overpriser for forbrugernes egenproduktion og lagring af strøm. Selskaberne
må alene opkræve omkostninger, som de kan dokumentere, at de afholder.
Som udgangspunkt har netselskabernes har dermed ringe incitament til at facilitere, at forbrugerne selv producerer og
lagrer energi i større omfang.
De nye kundetyper, som dels opstår som følge af forbrugernes ønske om at bidrage til grøn omstilling og dels som følge
af politikernes mål om reduktion af CO2-udledning og øget energieffektivitet, er en type af kunder, som netselskaberne
kan have ringere incitament til at servicere. For det første er de nye kundetyper med til at mindske efterspørgslen efter
elnet. Potentielt set kan det betyde tab af indtægter. Derudover resulterer de nye kundetyper i øget kompleksitet i
netselskabernes forretning. Der er pludselig langt flere aktører, som netselskaberne skal i dialog med. I forlængelse
heraf vil dialogen stille uhyre høje krav til, at netselskaberne har kortlagt deres egen netkapacitet, og at de har styr på,
hvor og hvordan planlagt udbygning eventuelt kan aflyses, fordi store boligområder nu ønsker at være energifællesskaber med egenproduktion af sol- eller vindanlæg eventuelt i kombination med lokal lagring.
Antagelsen bag reguleringen af netselskaberne i dag er, at der findes et økonomisk incitament til, at selskaberne rettidigt foretager nødvendige reinvesteringer. Forsyningstilsynet har dog ikke foretaget vurderinger af, hvorvidt det økonomiske incitament i tilstrækkelig grad modsvarer netselskabernes initiale omkostninger ved at foretage en større inve49
stering . Det kan udgøre en barriere for fuld nytte og værdi af et decentralt energisystem, hvor fleksibilitet og forbrugerne selv spiller en større rolle.
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4.3.3 Delkonklusion
Undersøgelserne af forbrugernes adfærd og gennemgangen af kontrollen og indsigten i data om netkapacitet, har vist
tre væsentlige barrierer for etableringen af et velfungerende marked for fleksibilitet.
For det første udgør elmålerens tilsyneladende begrænsede funktionalitet for forbrugeren samt ejerforholdet omkring
den en væsentlig udfordring. Vores undersøgelser viser, at forbrugernes kendskab til måleren og dens funktionalitet er
meget ringe, og at forventningen om, at den intelligente måler ville være en genvej til fleksibelt elforbrug er blevet gjort
til skamme. Samtidig har vi konstateret, at ejerforholdet udgør et væsentligt problem. Energikoncerner, som har et netselskab i deres koncern, ejer elmåleren.
Det har et lokalt de facto monopol, idet de har op mod 90 pct. af de kommercielle kunder i koncernen i deres eget netområde. Det indebærer en indlejret konflikt, fordi nye selskaber, som gerne vil aflaste elnettet med fleksibilitetsydelser
eller som ønsker at producere og bruge deres strøm selv i energifællesskaber bliver en direkte konkurrent til netselskabets søsterselskaber. En mulig løsning er at konkurrenceudsætte måleren, således at forbrugeren eksempelvis selv kan
vælge at overtage den nuværende måler eller købe en måler hos en anden kommerciel aktør.
For det andet viser analysen, at den tilgængelige viden hos myndighederne om elnettets aktuelle kapacitet ikke rækker
til at kunne planlægge, udvikle og føre kontrol med netkapaciteten eller til at understøtte udviklingen af mere fleksibilitet i elnettet.
For det tredje har vi konstateret, at netselskaberne i dag ikke har klart incitament i den økonomiske regulering til at
opmuntre og facilitere et fleksibelt forbrug. Tværtimod er de regulatoriske og markedsmæssige rammer i dag konstrueret på en sådan måde, at en udvidelse af elnettets kapacitet - også selvom der måske ikke er behov for det - er den
mest enkle måde at skabe indtjening og aktivitet i netselskaberne på. Det siger sig selv, at incitamentet til at fremlægge
beregninger, der viser et behov for udvidelse er større end incitamentet til at vise, at det med fleksibelt forbrug vil være
muligt at mindske forbrugernes elregning - og dermed også behovet for netudvidelse og dermed energikoncernernes
mulighed for fremtidig indtjening.

4.4

Delkonklusion om fleksibilitet og forbrugeradfærd

Analysen af fleksibilitet og forbrugeradfærd har fokuseret på en undersøgelse af de tre elementer: Forbrugernes villighed til at flytte forbruget, forbrugernes mulighed for at flytte forbruget samt de barrierer, som lige nu står i vejen for at
få det til at ske. De tre elementer er væsentlige for at få overblik over, hvordan forbrugerne får fuld nytte af et fleksibelt
energisystem, der bidrager til at aflaste elnettet og dermed fremmer den grønne omstilling.
Udgangspunktet for analysen har været kvantitative og kvalitative undersøgelser af forbrugernes faktiske adfærd samt
af deres holdninger til fleksibelt elforbrug.
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Figur 13. Opsummering af analyse II.
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Analysen har vist, at forbrugernes samlede mulighed for nemt at flytte deres elforbrug og opnå en økonomisk gevinst,
er begrænset. Til trods for interessen i at etablere et marked for fleksibilitet og udnytte mulighederne i et smart elnet,
så er der stadig relativt få produkter og services til rådighed for den forbruger, som ønsker at flytte sit forbrug.
Det forventes dog, at smart teknologi med tiden vil blive mere udbredt med deraf at der vil opstå øgede muligheder for
at bidrage til at reducere belastningen af elnettet. De økonomiske incitamenter er også stadig få, selvom der er optræk
til en ændring heraf. Eksempelvis er tidsdifferentierede tariffer på vej i hele landet og en arbejdsgruppe har anbefalet
en ophævelse af forbuddet mod geografisk differentiering, der i dag hindrer produkter som aftaler om afbrydelighed.
I forlængelse heraf har vores undersøgelser vist, at forbrugerne er åbne overfor denne type af aftaler. Det er et eksempel på et af de nye redskaber, der kan tages i brug i energiplanlægningen og dimensioneringen af fremtidens elnet. Et
andet forhold, som også kan konstateres, er at elbilejere allerede flytter deres forbrug uden om kogespidsen. Derfor
må det forventes at der er stort potentiale for at flytte en langt større andel af energiforbruget end det er tilfældet i
dag. Det vil bidrage til at mindske behovet for en udvidelse af elnettet.
For at forbrugernes villighed skal blive til handling, er det dog afgørende, at der er produkter og services til rådighed,
som gør det nemt, gennemskueligt og let tilgængeligt at flytte forbruget. Langt hovedparten af forbrugerne vægter bekvemmelighed og økonomi over et grønt energivalg. Da hovedparten af forbrugerne er inaktive og dernæst har svært
ved at formulere deres behov, så har nye kommercielle selskaber svært ved at opfange de signaler, som forbrugerne
sender. Hvis barriererne kan fjernes, vil er der til gengæld et stort potentiale for udbydere af fleksibilitetsydelser. Men
det kræver at markedet bliver åbnet for dem.
I analysen har vi identificeret flere væsentlige barrierer for, at dette kan ske. Det drejer sig om en intelligente elmåler,
det manglende marked samt de manglende økonomiske incitamenter for netselskaberne til at facilitere fleksibelt forbrug.
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Både de kvantitative og kvalitative undersøgelser viser, at den intelligente elmåler udgør et særskilt problem. Alt for
mange forbrugere ved slet ikke, at de har en ny måler, og endnu færre anvender dens funktioner. Der findes endnu
ingen opgørelser over, hvorvidt de oprindeligt forudsagte to procents reduktion i forbruget er opnået ved hjælp af måleren. Det ligger uden for denne undersøgelsesramme at evaluerer, hvad forbrugerne reelt har fået ud af investeringen
på DKK 2,7 milliarder både ift. den oprindelige hardware investering men også efter idriftsættelse: Har målerne resulteret i lavere energiforbrug? Har den øgede automatisering med fjernaflæsning, fjernlukning mv. resulteret i lavere
driftsomkostninger? Hvilke nye muligheder har nye målere reelt givet forbrugerne?
Med en øget udbredelse af nye produkter og behovet for at kunne sende stærkere økonomiske incitamenter til forbrugerne bør konkurrenceudsættelse af elmålerne overvejes.

5

KONKLUSION

Regeringen indgik i juni 2020 en bred klimaaftale med Folketingets partier. Om fremtidssikringen af elnettet står der:
“Aftalepartierne er enige om, at det er vigtigt, at Energinet og elnetvirksomhederne er underlagt rammevilkår, der understøtter rettidige og effektive investeringer i takt med den grønne omstilling af samfundet og den øgede elektrificering, samtidig med at der opretholdes en høj forbrugerbeskyttelse. På den baggrund vil regeringen præsentere initiativer, der understøtter den fortsatte udvikling af elinfrastrukturen. Regeringen vil desuden præsentere en elektrificerings50
strategi med scenarier i relation til 70 pct.-målsætningen primo 2021” .
Et af de væsentligste delelementer i fundamentet for den strategi er viden om netkapacitet - herunder den eksisterende netkapacitet.
Hvor langt har vi igen på den nuværende kapacitet før behovet for udvidelse opstår? Kan antagelser om forbrugernes
lademønstre i løbet af et døgn dokumenteres? Hvilke barrierer står i vejen for, at forbrugerne på et velfungerende
marked kan vælge nye produkter og services til? Hvordan giver vi forbrugerne bedre mulighed for aktivt at deltage i
grøn omstilling - herunder at flytte deres forbrug? Alt sammen for at bidrage til at eventuelle investeringer i elnettet er
proportionale med behovet - og for at bidrage til, at vi alle sammen får mest muligt ud af det elnet, som vi gennem årtier har investeret i, og som er kendt for at være i verdensklasse.
Vores undersøgelser har vist, at et eventuelt politisk beslutningsgrundlag for en udvidelse af elnettet er uklart. Regulator og myndighederne ikke overblik eller tilstrækkelig indsigt i netkapaciteten i det eksisterende elnet. Der er i dag ingen lovkrav for netselskaberne om udlevering af data og beregningsgrundlag for deres ønsker om udvidelse af elnettet.
Hvis myndighederne definerer det som en konkret opgave, så har myndighederne ifølge tilbagesvar fra Energistyrelsen
hjemmel til at få data. Endnu har ingen myndighed benyttet sig af den mulighed.
For reelt at kunne tage stilling til de scenarier, som blandt andet klimapartnerskabet og Dansk Energi har opstillet i relation til 70 pct.-målsætningen, bør myndighederne hurtigst muligt indsamle viden om kapaciteten i det eksisterende
elnet. Ligeledes bør myndighederne hurtigst muligt bruge lovhjemlen til at definere konkrete overvågningsopgaver ift.
netkapaciteten.
Analysen viser derudover, at der i dag findes et gab mellem samfundets behov for at sænke eller balancere energiforbruget og forbrugernes mulighed for at bidrage til denne opgave gennem et fleksibelt forbrug, der belaster elnettet
mere jævnt over døgnet.
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Finansministeriet (2020:5).
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Forbrugernes villighed til fleksibilitet er til stede, og en overraskende stor andel er parate til at tænke deres energiforbrug på nye måder - blandt andet gennem afbrydelighedsaftaler og andre fleksibilitetsydelser. Særligt elbilejerne er
allerede - selv uden disse incitamenter - godt i gang med at flytte deres forbrug. Færre elbiler end antaget i andre scenarier, lader op i den kogespids, til trods for at flere scenarier ellers har udråbt opladning af elbiler i kogespidsen, som
et af de helt store problemer ift. den nuværende netkapaciteten.
Muligheder for at vælge innovative produkter fra nye kommercielle aktører er stadig for få. En række væsentlige barrierer står i vejen. Det gælder blandt andet den smarte elmåler, som tilsyneladende ikke fungerer efter den hensigt, der
blev formuleret i 2013, nemlig den skulle engagere forbrugeren og give incitament til at flytte forbruget.
Facilitering og køb af fleksibilitet mangler netselskaberne klare økonomiske incitamenter til. De køber ikke fleksibilitet
uden klart økonomisk incitament. Derfor vil de i dag naturligt satse på øget udvidelse af elnettet, hvilket giver selskaberne bedre mulighed for indtjening.
Dermed risikerer Danmark at tabe mulighederne for dels at give forbrugerne mulighed for konkret klimahandling og for
dels at skabe grundlaget for et nyt eksporteventyr inden for smart brug af energi. Mest af alt risikerer Danmark at forpasse chancen for effektiv CO2-reduktion ved bedre udnyttelse af de milliardinvesteringer, som forbrugerne allerede
har foretaget i elnettet.

6

ANBEFALINGER

For at sikre, at energiplanlægningen foregår på et transparent grundlag, hvor beslutningstagerne har indsigt i data, skal
myndighedernes viden og kompetencer om netkapacitet samles. Der skal etableres effektive kontrolmekanismer, som
gør det muligt for myndighederne på vegne af forbrugerne at følge udviklingen i netkapaciteten tæt. Dette vil også sikre, at enhver tvivl om energisektorens egeninteresse i at investere i elnet frem for at vælge fleksibilitetsydelser, kan
fjernes.
Samtidig skal der skabes en langt bedre incitamentsstruktur for forbrugere såvel som netselskaber til at vælge det fleksible forbrug, ligesom der fra politisk hold bør støttes op om at skabe de rette rammer for nye kommercielle udbydere
af tjenester og produkter, der kan sikre den grønne omstilling på energiområdet.
Anbefalingerne på baggrund af denne rapport lyder derfor således:
1.

Et forslag om en ny lov om et fast og tilbagevendende, systematisk kontrol- og tilsynssystem med elselskabernes netkapacitet bør fremsættes, således at politiske initiativer om investeringer elnet eller fleksibilitet til
enhver tid kan understøttes af relevante data og fakta. Det øger transparensen i netselskabernes udførelse af
deres kerneopgave og understøtter øget fleksibel anvendelse af elnettet.

2.

Forsyningstilsynet anbefales at bruge eksisterende lovhjemmel til at definere en ny systematisk overvågningsopgave: En systematisk og årlig indberetning af netselskabernes netkapacitet til tilsynet. Data offentliggøres for at øge transparens og understøtte øget fleksibel anvendelse af elnettet.

3.

Ansvaret for “Redegørelse om elforsyningssikkerhed” bør for det lokale elnet (DSO-niveau) flyttes fra Energinet til Forsyningstilsynet, der allerede har de økonomiske kompetencer til at udarbejde redegørelsen. Dermed
samles de faglige kompetencer til kontrol- og tilsyn med elnettet eet sted. Det vil således også effektivisere
netselskabernes indberetning.
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4.

Elmåleren bør konkurrenceudsættes, fordi det vil øge forbrugernes incitament og mulighed for selv gennem
smarte produkter at investere i fleksibel grøn omstilling. Med målerfrihed kan forbrugsdata i realtid bruges til
at styre og balancere elforbruget og dermed aflaste nettet.

5.

Elnetselskabernes regulering skal understøtte, at forbrugerne bruger elnettet mere fleksibelt - herunder at
forbrugere skal have mulighed for at vælge produkter som eksempelvis kontrolleret afbrud.

6.

I dag anmeldes tariffer til myndighederne, der herefter alene kan tage dem til efterretning. Hvis man politisk
vil understøtte øget brug af fleksibilitetsydelser, så skal ansvaret for at fastsætte tariffer placeres hos myndighederne fremfor hos branchen.
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