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1 Resumé: Et forretningsmodent og fleksibelt elmarked
De Frie Energiselskaber har i 2019 gennemført projektet “Et forretningsmodent og fleksibelt elmarked”. Denne
rapport formidler projektets resultater til alle, der gerne vil forstå, hvordan elmarkedet og markedets aktører kan
understøtte grøn omstilling, og hvilke barrierer, der lige nu står i vejen for fuld udnyttelse af et smart energisystem, der kan forsyne Danmark med vedvarende energi i fremtiden.
Samtidig præsenterer rapporten et løsningskatalog til inspiration for de myndigheder, virksomheder og forbrugere, der gerne vil i gang med næste led i den grønne omstilling.
Stigende energiforbrug og ustabile energikilder i fremtiden
I fremtiden kommer vi til at bruge mere strøm, fordi vi får flere elbiler og flere elapparater, som eksempelvis varmepumper, derhjemme. Samtidig vil en stadig større del af vores strøm komme fra vedvarende energikilder som
sol og vind, hvis produktion i sagens natur afhænger af vejrforholdene: Jo mindre sol og vind, jo mindre produktion - og omvendt. Udbuddet af strøm vil derfor i fremtiden svinge mere end i dag, alt imens behov og efterspørgsel
er stigende.
Det skaber en udfordring: Hvordan kan vi sikre os, at elnettet ikke bryder sammen, når millioner af danskere hver
dag mellem kl. 17 og 20 har tændt deres komfur for at lave aftensmad? Eller sagt på en anden måde: Hvordan kan
vi få bæredygtig, vedvarende - og dermed fluktuerende - strøm, og samtidig sikre, at der er nok af den til at dække
vores forbrug, også når efterspørgslen er størst?
Smart og fleksibel strøm er nøglen - innovative virksomheder og forbrugere kan levere
Én foreslået løsning er en udvidelse af elnettet. Den løsning vil kræve betydelige milliardinvesteringer. Dansk
Energi har beregnet, at prisen kan lande på op mod 48 milliarder kroner1.
En anden løsning, der ikke fuldt ud erstatter en udvidelse af nettet, men som kan reducere investeringsbehovet
betydeligt, er bedre udnyttelse af Smart Grid. Smart Grid er betegnelsen for styring af hele elsystemet via en samtænkning af produktion, transmission, distribution og styring af forbrug. Ved hjælp af Smart Grid kan elforbruget
styres sådan, at forbruget tilpasses den svingende produktion fra de vedvarende energikilder men uden at genere
forbrugeren, der således ikke kommer til at mærke udsvingene. Forbruget omlægges, så elforbruget, eksempelvis
i form af opladning af bilens batteri, udskydes til tidspunkter, hvor det samlede elforbrug er lavt.
Gennem en sådan samtænkning kan man sikre øget fleksibilitet i vores strømforbrug, altså omlægge vores energiforbrug, så vi bruger mest strøm, når der er mest af den, for derved at undgå en overbelastning af el-nettet. Det vil
gøre det muligt - også i fremtiden - at sikre en stabil forsyning af bæredygtig energi. Derfor betragtes Smart Grid af
mange som en væsentlig nøgle til grøn omstilling og som mulig løsningsmodel for reduktion af regningen for udvidelse af elnettet.
Fuld valuta for pengene, hvad Smart Grid angår, kræver imidlertid, at både kommercielle spillere samt privat- og
erhvervsforbrugere får plads på energimarkedet og får mulighed for at udfylde nye roller - herunder som energiproducenter og energiforbrugere lokalt. Det er en lokal og decentral tankegang, som udgangspunktet for yderligere udnyttelse af et smart elnet.
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 efterspørgsel efter udvidelse af elnettet, fordi forbrugerne selv afvikler hovedparten af energiproduktionen og energiforbruget lokalt.
Kommercielle virksomheder får, ligesom forbrugerne, nye roller på fremtidens elmarked, nemlig rollen som aggregatorer. En aggregator tilbyder forbrugeren at styre deres strømforbrug 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. Aggregatoren bygger altså bro mellem husstande og elsystemet.
Ved at pulje overskuddet af strøm fra mange husstande og sælge det videre, kan aggregator få en forretning ud af
det. Samtidig hjælper det med at undgå overbelastning af nettet og står dermed centralt i den grønne omstilling.

1 Dansk Energi (2019a).
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Elmarkedets organisering blokerer for grøn omstilling
EU har med vedtagelsen af Ren Energi-pakken (Clean Energy Package) besluttet, at elmarkedet fra 2020 skal give
plads til såkaldte aggregatorer; virksomheder som kan hjælpe forbrugeren med at omlægge energiforbruget. Hele
målet for introduktionen af aggregatorer er at fjerne barrierer for fleksibelt elforbrug og dermed udnyttelsen af
det Smart Grid, som er en væsentlig nøgle til grøn omstilling på energiområdet.
Imidlertid er der i dag en række væsentlige barrierer for, at omstillingen kan lykkes, og for at de innovative virksomheder, der i dag står klar til at udfylde aggregator-rollen, kan få plads på markedet.
Hvis visionerne for et SmartGrid, der er omkostningseffektivt, forretningsmodent, bæredygtigt, energieffektivt,
fleksibelt og sikkert, skal blive til virkelighed, kræver det, at energiproduktion, energiinfrastruktur og energiforbrug integreres og koordineres.
Projektet “Et forretningsmodent og fleksibelt elmarked” har undersøgt barriererne for, at dette kan ske. Som noget
nyt anvender undersøgelsen et bottom-up perspektiv: Gennem interviews med forbrugerrepræsentanter, virksomheder og andre aktører på elmarkedet, har vi identificeret syv væsentlige barrierer, som i dag står i vejen for
fuld udnyttelse af Smart Grid, og dermed grøn omstilling - og 19 initiativer, der kan fjerne disse barrierer. Samtidig har vi via en juridisk analyse identificeret de rent lovgivningsmæssige barrierer, som i dag står i vejen for at
udvikle nye forretningsmodeller på elmarkedet og dermed også for påvirkningen af forbrugernes aktive engagement i grøn omstilling af deres elforbrug.
SYV BARRIERER FOR SMART GRID
Rapporten har fundet syv væsentlige barrierer for fuld udnyttelse af Smart Grid i Danmark:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lav efterspørgsel
Uklare krav til aggregator
Manglende konkurrenceudsættelse af elmåleren
Uens forvaltning hæmmer vejen mod smart grid
Mangel på selskabsadskillelse
Modsatrettede interesser påvirker aggregator-proces
Et samlet og velfungerende marked mangler

Både undersøgelse og analyse har afdækket, at barriererne i overvejende grad findes i den måde, den etablerede
energisektor er organiseret og reguleret på. Konsekvensen er en de facto blokering for, at nye kommercielle spillere kan komme ind og spille en reel rolle på markedet for fleksibilitetsydelser. Markedet - og i sidste ende forbrugerne - går dermed glip af den innovation, der skulle følge med et smartere energisystem og som også skulle reducere behovet for at unødvendig overinvesteringer i udvidelse af elnettet.
“Hvis de barrierer, der nævnes her var væk, så var vi i gang med at levere fleksibilitetsydelser via eksempelvis varmpepumper til gavn for danskerne i morgen”. Sådan siger een af projektets respondenter. Undersøgelsen viser, at
forbrugerne gerne vil bidrage, og at private virksomheder er klar til at investere. Gennem interviews med virksomhederne kan vi konstatere, at virksomhederne står på spring til at levere, så snart et reelt kommercielt fleksibilitetsmarked reelt bliver åbnet.
Viljen og kapitalen er der. Reguleringen mangler. Eller rettere: Projektet har vist, at den regulering, der passer til
fortidens energisystem og energivirkelighed, skal ændres, så markedet reelt kan blive åbnet. Det er forudsætningen for at nye, innovative løsninger kan bringes i spil.
Projektet har identificeret 19 initiativer i et løsningskatalog, som tilsammen er et bud på, hvordan regulering og
ramme vilkår kan tilpasses så de understøtter ambitiøs grøn omstilling.
Tekst
LØSNINGSKATALOG - DE 19 LØSNINGER
1. EFTERSPØRGSLEN ER LAV
Reel konkurrence
Flere kommercielle spillere skal på banen for at skabe konkurrence.
Flere grønne ydelser
Flere virksomheder skal kunne tilbyde nye produkter og services.
Deregulering
Det kræver deregulering at få et velfungerende marked, fordi vi går fra central planlægning
til en højere grad af decentral, forbrugerdrevet efterspørgsel.
2. KLARE OG ENKLE REGLER FOR AGGREGATORER
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Ingen krav om elleverance
Markedet giver kunden
gevinsten
3. SÆT ELMÅLEREN FRI
Elmåleren konkurrenceudsættes
Marginalbetragtning
Ændring af fællesregulativ
Sanktion
4. ENS FORVALTNING
Regler på lovsniveau
Samme regler for alle

Etablering af aggregator-rollen uden krav om ellevererance.
Ingen krav om fastsættelse af kompensation.

Dette kan gøres som opfølgning på Elreguleringsudvalgets anbefaling om at træffe beslutning vedrørende ansvar for elmåleren i 2020.
Netselskaberne skal pålægges at anlægge en marginalomkostningsbetragtning på prisfastsættelse af målere og efterfølgende service, såfremt opgaven ikke fuldt ud konkurrenceudsættes.
Kravene til placering af måler mv. i Fællesregulativet bør fjernes.
Netselskaberne skal sanktioneres for forsinket levering af data eller inkonsistente data.

Erstatte Elforsyningslovens §73b om frivillige aftaler med regler på lovsniveau.
Sikre, at regler på lovsniveau gælder for alle netselskaber således, at der er et ens serviceniveau fra netselskaberne ud mod deres kunder, dvs. de kommercielle selskaber.
Sanktion
Der bør udstedes en bekendtgørelse med klare regler for tvist om datakonsistens. I tilfælde
af uenigheder skal netselskaberne pålægges sanktioner svarende til de omkostninger, som
de pålægger den kommercielle aktør.
5. KLAR SELSKABSADSKILLELSE
Ejermæssig selskabsI forbindelse med udløb af netselskabernes bevillinger fra 2021 kan der stilles krav om, at
adskillelse
selskaberne ikke samtidig kan eje både netvirksomhed og kommerciel handelsvirksomhed.
Udbudspligt
Entreprenørmodellen afvikles og alle opgaver sendes i udbud.
6. KLAR STATSLIG STYRING
Klart ansvar
Klart ansvarsophæng i ministeriet for at definere projektets formål, proces og tæt at følge
målopfyldelse.
Opmærksomhed på
Opmærksomhed på netselskabernes egen interesse i tilrettelæggelse og styring af procesinteressekonflikter
ser.
7. ET VELDEFINERET MARKED
Marked
Etablering af eet samlet marked.
Market maker
Energinet etableres som “market maker”.
Reduktion i lokal
Forbrugerne tilbydes en reduktion i den lokale nettarif efter en trappemodel.
nettarif

2 Introduktion: Elsektoren er nøglen til grøn omstilling
Det danske elmarked spiller en nøglerolle for grøn omstilling. Hvis Regeringens målsætning om en 70 pct. reduktion af CO2-udslippet i 2030 skal blive til virkelighed, så kræver det dels, at elmarkedet både kan levere tilstrækkelig strøm til opladning og til andet strømforbrug, og dels at strømproduktionen stort set udelukkende baseres
på vedvarende energikilder. Udfordringen med den vedvarende energi er imidlertid, at denne produktionen ikke
er stabil. Derfor skal der tænkes kreativt for at få udbuddet af strøm til at passe med forbruget.
En måde at gøre dette på, er Smart Grid. Gennem Smart Grid kan man styre elsystemet ved at tænke produktion,
transmission, distribution og styring af forbrug sammen. Det vil imidlertid kræve en omkalfatring af elmarkedet,
som vi kender det i dag. Markedet skal gøres klar til at levere de fleksibilitetsydelser, som skal sikre, at vores
strømforbrug passer med udsvingene i strømproduktionen, og at der er strøm nok til alle. Det betyder, at flere
aktører - herunder også forbrugerne selv - skal kunne bidrage på markedet med nye løsninger og services.
Energiforbruget stiger frem mod 2030
Af Energitilsynets årlige basisfremskrivning fra 2018 fremgår det2, at forbrugerne køber flere og flere elektriske
apparater. Antallet af elektriske apparater forventes at stige med 1,8 pct. årligt fra 2017 til 2030. Der peges på et
svagt stigende elforbrug til flere, men også mere effektive elektriske apparater.
Fremskrivningen peger desuden på, at VE-andelen vil stige frem til 2021, hvor den rammer 43,6 pct. De større
mængder af vind og øget andel af sol giver en mere fluktuerende produktion, som stiller krav om mere fleksibelt
forbrug og tilpasning. Produktion og forbrug skal i højere grad spille sammen. Den øgede efterspørgsel efter energi i det elektrificerede samfund til eksempelvis elbiler og varmepumper øger samtidig behovet for forstærkning
2 Energistyrelsen (2018).
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og udbygning af de lokale elnet. Det lokale elnet bliver derfor omdrejningspunktet for næste led i den grønne omstilling. Investering i nyt elnet er særdeles omkostningstungt.
Fleksibelt forbrug kan spare samfundet for milliarder
Energioptimering og udnyttelse af fleksibelt forbrug kan reducere behovet for udbygning af nettet. Netselskabernes brancheorganisation har estimeret, at netselskaberne skal bruge op mod 50 mia. kr. alene på forstærkning af
det lokale elnet3. Dog kan en omlægning til mere fleksibelt forbrug spare samfundet og forbrugerne for en voldsomme merregning, da en mere fleksibel udnyttelse vil reducere efterspørgslen efter netudvidelse. Derfor bliver
det helt afgørende, hvordan og til hvilken pris, den øgede mængde af fluktuerende energi, som vind- og solenergi
udgør, håndteres.
Decentral energiplanlægning i form af lagring og lokal energiproduktion - herunder særligt husstandsløsninger
(prosumers), hvor forbrugerne både bruger og producerer strøm - vil få større betydning for det samlede energisystem fremover. Energinet har eksempelvis vurderet, at der kan være en positiv business case for solceller og
batteri-løsninger senest i 20254. Samtidig vil regeringens udmelding om 500.000 elbiler i 2030 og 70 % reduktion
i udledningen af drivhusgasser også påvirke efterspørgslen efter flere lokale løsninger. Læg dertil den teknologiske udvikling, som vil give forbrugerne nye smarte produkter at vælge imellem samt skabe nye kombinationsmuligheder for valg af services. Frisættelse af potentialet her kræver nye, regulatoriske rammevilkår, der ikke låser
udviklingen fast i rigide strukturer tænkt til fortiden.
Energi som en service og decentral energiproduktion på vej
Fremtidens energiselskaber – der ikke nødvendigvis er de selskaber, som vi kender i dag - vil levere intelligente
løsninger, der enten aktiverer forbrugeren eller automatiserer en lang række opgaver omkring deres energiforbrug og egen energiproduktion: Energi bliver en service, som forbrugeren eller virksomheder kan bestille. I stedet
for at forbrugeren mere eller mindre manuelt skal styre sit forbrug, kan en aggregator eksempelvis tilbyde at styre energiforbruget i boligen eller virksomheden således, at der eksempelvis altid er en bestemt temperatur i stuen
eller, at elbilen bliver ladet op om natten, når strømmen er billigst. Private virksomheder eller forbrugeren selv
kommer dermed i centrum.
Udfordringen er, at nye forretningsmodeller skal opstå i en regulatorisk ramme, der ikke er tænkt eller indrettet
til denne nytænkning som eksempelvis kunne være:
●
●
●
●

Nye services som forbrugsstyring (- herunder aggregering af forbrug)
Decentral energiproduktion (solceller mv.)
Forbrugeres handel med strøm i mindre fællesskaber (f.eks. lokale energifællesskaber)
Ny teknologi (lokale batterier mv.)

Arbejdet med tilpasning af reguleringen er i gang. Der er eksempelvis EU-krav om, at det skal være muligt at introducere aggregatorer i energisystemet. Det er ny lovgivning. Dog er den nationale lovgivning endnu ikke i synk
med det nye marked, der spirer frem.
Rammer og regler for vores energisystem i dag er tænkt til central planlægning og produktion. Sektorens nye aktører har svært ved at passe ind i den nuværende regulatoriske ramme. Dermed kommer reglerne i dag til at udgøre en barriere for, at de nye aktører kan træde ind på markedet og sikre integration og fremme af fleksibilitet på
tværs af forsyningssektorer.

3 Begreber, roller og ansvar
I dette afsnit beskriver vi, hvordan vi i projektet og i denne rapport definerer roller, ansvar og begreber i energisektoren med relevans for markedet for fleksibilitets-ydelser. Definitionerne baserer sig primært på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets baggrundsnotat om fleksibilitets-ydelser i forbindelse med Energikommissionens
arbejde (2016)5.
3

Berlingske (2019a).

4 Energinet (2016:2): Solceller og batterier i Danmark - “Analysen viser også, at der selv uden tilskyndelse fra afgifter og tilskud

kan være god økonomi i solcelleanlæg i perioden 2025 og frem”.
5 Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet (2016:4-5).
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Aggregator6: En person, virksomhed eller teknologi, som samler (aggregerer) en mængde af relaterede produkter, i dette tilfælde op- eller nedregulerings-kapacitet på elmarkedet. En aggregator på elmarkedet puljer kapacitet og sælger timingen af forbruget ind i elmarkedet. Denne rolle er Energinet i færd med at definere og indføre i
reglerne for elmarkedet. Aggregatorer kan i teorien både være elhandler, balanceansvarlig eller øvrige såkaldt
tredjeparts aktører.
Aggregering: En funktion, der varetages af en fysisk eller juridisk person, der samler flere kunders forbrug eller
producerer elektricitet til salg, køb eller auktion på et elektricitetsmarked.
Balanceansvarlig: Sikrer og garanterer balancen i markedet mellem produktion, forbrug og handel. Al produktion, forbrug og handel med el skal være tilknyttet en balanceansvarlig aktør. I praksis kan denne rolle overdrages
til andre balanceansvarlige aktører. Hvis eksempelvis el-leverandøren ikke selv er balanceansvarlig, garanteres
balancen gennem en aftale om indkøb med en balanceansvarlig markedsaktør. Udvalgte aktører i markedet har
denne rolle.
El-leverandør: Køber el på engrosmarkedet fra producenter eller elhandlere – oftest gennem den fælles-nordiske
elbørs, Nord Pool Spot. Herefter handler elleverandøren den til slutkunderne på detailmarkedet. Det er elleverandøren, som varetager al kundekontakt og har ansvaret for kundestamdata (navn, CPR-nummer og kontaktadresser). El-leverandørerne er også ansvarlige for fakturering af elafgifter til elkunderne med efterfølgende
afregning til netvirksomheden. El-leverandøren modtager faktureringsgrundlag vedrørende netydelser, Energinet.dk's tariffer samt forbrug/produktion fra DataHub og fakturerer elkunderne på den baggrund. Slutkunden
modtager en regning fra sin elleverandør for forbrug, transportbetaling (brug af transmissions-og distributionsnettet), PSO og el-afgifter.
Flexafregning7: Timeafregning af private elkunder og mindre erhvervskunder med et forbrug under 100.000
kWh. Det betyder, at kundens strømforbrug registreres time for time. Kunden betaler det, strømmen koster i den
time, den bruges. Når vinden blæser, er strømmen billig, fordi der bliver produceret mere. Flexafregning giver
derfor et økonomisk incitament til at bruge strømmen mere fleksibelt alt efter, hvornår den er billigst. Elleverandøren afgør, hvilke flexafregnings-produkter, det er muligt at vælge.
Kapacitetsmarked: Energinet definerer kapacitetsmarkedet således: “I et kapacitetsmarked sikres hele den
mængde produktionskapacitet (fluktuerende energikilder og udlandsforbindelser undtaget) og/eller fleksibelt forbrug, der er nødvendig for at sikre en given målsætning for effekttilstrækkelighed. Der sættes således en eksplicit pris
på værdien af effekt”.
Måleoperatør: I få tilfælde er dele af netvirksomhedens opgaver uddelegeret til en måleoperatør. I de tilfælde
varetager måleoperatøren opgaver så som at indsamle, lagre og kvalificere måledata. Måleoperatøren overtager
opgaven – ansvaret ligger fortsat hos den ansvarlige netvirksomhed.
Netvirksomhed: Ejer, driver og vedligeholder distributionsnettet i et geografisk afgrænset område. Som ejere af
distributionsnettet har netvirksomhederne ansvaret for at levere forbrugsmålinger til DataHub, det vil sige, at
netvirksomheden måler slutkundens forbrug og indberetter det til DataHub, så el-leverandøren har et grundlag
for at afregne sin kunde. Dette kaldes også DSO.
Smart energi: Et system baseret på vedvarende energiproduktion hvor infrastruktur og forbrug integreres mellem to eller flere forsyningssektorer og koordineres gennem energitjenester, aktive aktører og nye teknologier.
Smart energi balancerer forbruget af energi efter produktionen og decentraliserer energi-produktionen ved at
gøre forbrugere til medproducenter af energi. Smart energi baserer sig på en række IT-teknologier, sensor- og
kontrolteknologier samt energiteknologier, hvor data er bindeled mellem produktion og forbrug.
Smart Grid: Bruges som en samlebetegnelse for styring af hele elsystemet, dvs. en samtænkning af produktion,
transmission, distribution og styring af forbrug.

6 Energinet (2019a). I definitionen på en aggregator anvendes den af Energinet formulerede definition.
7 Energinet (2019b).

8

Systemansvarlig: I ethvert elsystem er det nødvendigt med en aktør, der har ansvar for den overordnede stabilitet i nettet – hvilket vil sige, at både import og eksport, samt frekvens og spænding, skal holde sig indenfor aftalte
grænser. Energinet, som er en selvstændig offentlig virksomhed, ejet af staten ved Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, er systemansvarlig i Danmark. Den systemansvarlige kaldes også TSO.

4 Metode
I dette afsnit beskrives analysens metode, muligheder og begrænsninger.
Analysen tager sit udgangspunkt i data, som er indsamlet fra kommercielle såvel som ikke-kommercielle aktører.
Flere projekter indenfor Smart Energi-feltet har allerede undersøgt barrierer med henblik på løsningsforslag. Det
gælder eksempelvis Rambølls rapport for Energistyrelsen 2016. Imidlertid har alle tidligere undersøgelser en udpræget top down-tilgang, udarbejdet af aktører, som kan have en kommerciel eller politisk interesse i at bevare
det eksisterende system. Afsenderperspektivet i de hidtidige analyser og undersøgelser har været et monopoleller infrastruktur-perspektiv, hvor der ofte har været et afsenderperspektiv, altså netselskabernes eller systemoperatørens perspektiv8. Om de nye kommercielle spillere samt virksomheders og forbrugeres aktive rolle, siger
rapporterne kun meget lidt.
Projektet her anlægger et andet perspektiv: En bottom-up-model, der skal danne grundlag for identifikation og
beskrivelse af de konkrete udfordringer, som nye kommercielle aktører møder regulatorisk – herunder de regler
og aftaler, som står i vejen for forandring. Således adskiller projektet sig fra lignende kendte undersøgelser.

4.1 Afgrænsning
Rapporten har som mål at afdække og beskrive de barrierer, som kommercielle virksomheder, der potentielt set
kunne påtage sig rollen som aggregator eller allerede etablerede aggregatorer, oplever. Vi har benyttet os af et
narrativt analysedesign, der tager udgangspunkt i den oplevede barriere.
I denne analyse skelnes mellem en aggregator, der har mange kundeforhold med få kWh hos hver enkelt kunde og en aggregator med få kundeforhold med mange kWh hos hver enkelt kunde. Førstnævnte kan være små eller
mellemstore erhvervsvirksomheder eller private, som enten har købt solceller, elbiler, varmepumper mv. Sidstnævnte kunne være industri, storforbrugere, varmeværker og større bygninger. De kunne eksempelvis også tilbyde kWh fra solcelleparker og kraftvarmeanlæg.
Markedet for store aggregatorer eksisterer i dag. Næste led i den grønne omstilling handler om at få aktiveret de
mindre forbrugere og dermed få flyttet deres forbrug. Derfor er det primært denne type af aggregator, som vi har
fokuseret på.

4.2 Analysedesign
Med udgangspunkt i to konkrete forretningsmodeller - aggregatorer og lokale energi-fællesskaber - har vi ved
hjælp af kvalitative interviews og en kvantitativ spørgeundersøgelse blandt ejerne af de lokale elnet (DSO’erne),
identificeret de regulatoriske barrierer, der hæmmer og forhindrer nye forretningsmodeller i at udvikle sig. Kortlægningen af barriererne er desuden baseret på offentligt tilgængelige oplysninger (tidligere rapporter, aktørernes egen information på hjemmesider mv)..
Det er således en bottom-up tilgang, der på baggrund af kvalitative interviews og kvantitative data identificerer de
oplevede barrierer hos de kommercielle virksomheder, som skal bidrage til et smart energisystem.
Projektet fokuserer på samspillet mellem elforbrug og elproduktion med følgende juridiske enheder indenfor sektoren:
●
●

Forbrugere
Kommercielle aktører

8 Eksempelvis Energinet og Dansk Energi (2012) SmartGrid Danmark 2.0-rapporten - Implementering af anbefalinger fra

Smart Grid Netværket.
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●
●

Elnetselskaber (DSO)
Systemoperatør (TSO).

Vi har i løbet af projektets løbetid valgt at udvide det oprindelige undersøgelsesdesign, således, at vi også foretager kortlægning på baggrund af interviews med flere forbrugertyper - herunder forbrugerne via forbrugerorganisationer generelt. Det har vi gjort for at undersøge den private efterspørgsel på fleksibelt forbrug.

4.3 Dataindsamling
Formålet med dataindsamlingen er at skabe grundlaget for analyser, der kan klarlægge de relevante barrierer:
Hvor fungerer efterspørgsel, lovgivning, bekendtgørelser, markedsstrukturen mv. som barrierer for udviklingen
af et smart energisystem?
I forbindelse med udarbejdelse af analysen har vi indhentet ekstern juridisk bistand for at kvalificere de identificerede barrierer fra den kvalitative og kvantitative undersøgelse. Den juridiske bistand består af en gennemgang
af de bottom-up-identificerede barrierer med henblik på at kunne konkludere, hvor reguleringen konkret er udfordret.
Kvalitative interviews
De kvalitative interviews har rettet sig mod to casetyper, der repræsenterer nye kommercielle aktører, der vil
tilbyde energi i form af:
●
●

Type 1: Fleksibilitetsydelser/aggregatorer
Type 2: Lokale energi-fællesskaber

Der er foretaget kvalitative interviews med en række virksomheder og relevante aktører med snitflader hertil,
såsom Energiselskabet True Energy som et eksempel på type 1, og Energi-kollektivet ved Svalin i Roskilde som
eksempel på type 2.
Kvantitative undersøgelser
I tillæg til den kvalitative undersøgelse har vi den 30. april 2019 udsendt spørgeskema til alle ca. 40 DSO’er med
det formål at klarlægge deres behov, udfordringer og forventninger i forbindelse med de nye aktører, som aggregatorer og lokale fællesskaber er. 10 procent af DSO’erne besvarede undersøgelsen.

4.4 Kildekritik
Den anvendte metode indebærer risiko for bias i data, som igen kan føre til skævheder i analysen. I den kvantitative del af analysen har vi valgt at sende spørgeskemaer til alle landets ca. 40 netselskaber vedrørende deres opfattelse af og erfaring med aggregatorer. Da netselskaberne teoretisk set har en økonomisk egeninteresse i ikke at
lukke op for aggregatorer i elmarkedet, kan der her være en bias i besvarelserne. Aggregatorvirksomhed kan potentielt set øge omkostningerne i netselskabernes dagligdag, og det vil - hvis omfanget bliver stort nok - reducere
netselskabernes omsætning og deres behov for udvidelse af nettet og dermed nyinvesteringer.
For det andet er datagrundlaget i analysens kvantitative del ikke så stort, som vi kunne have ønsket os. Til brug
for analysen har vi sendt spørgeskemaer til alle danske DSO’er, men da svarprocenten var lav, tager vi forbehold
for manglende repræsentativitet og generaliserbarhed af de indkomne besvarelser. Derfor har vi valgt at supplere
de kvantitative data med kvalitative interviews. Besvarelserne giver dog indsigt i det nuværende informationsniveau hos elnetselskaberne, ligesom det fortæller noget om, i hvilket omfang aggregator-rollen er integreret i dag.
De kvalitative data består af en række interviews med virksomheder og forbrugere. Vi har foretaget kvalitative
interviews med mere end 15 kommercielle selskaber, forbrugere og organisationer.
Hvad angår forbrugersiden har det i sagens natur kun været muligt at interviewe personer med et vist kendskab
til Smart Grid og energiområdet. Derfor kan interviewpersonernes udtalelser om den almindelige forbrugers interesse i Smart Grid være farvet af deres egen interesse for emnet. Interviewpersonernes opfattelse af eksempelvis
en generel interesse i grøn omstilling fra forbrugerside bakkes dog op af en lang række andre målinger, som vi
også referer til i kapitel 5..
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Et andet forhold bør også kommenteres: Vi har valgt at anonymisere alle deltagende virksomheder. Der har været
overvældende interesse for at deltage i projektet, men der har været lige så overvældende interesse i ikke at udtale sig til citat. Dette er tilfældet for koncernforbundne såvel som ikke-koncernforbundne kommercielle selskaber,
idet begge parter kan være afhængige af, at netselskaberne behandler dem lige i deres kommercielle virke.
Vi har derfor valgt at give anonymitet frem for at miste den værdifulde viden, som respondenterne repræsenterer.
Dette er en klar svaghed ved vores analysedesign. Omvendt bør det give stof til eftertanke, at dette har været et
nødvendigt tiltag for at tilvejebringe analysen.

5 Aktørerne
Kapitlet beskriver resultaterne fra den kvalitative og kvantitative dataindsamling vedrørende forbrugerne, de
kommercielle aktører og netselskaberne. Endelig beskriver kapitlet rammevilkår og strukturer på elmarkedet i
dag.
5.1

EU

EU er en væsentlig aktør i det danske energimarked. En stor del af lovgivningen på energiområdet reguleres af EU,
og via medlemskabet af EU er Danmark en del af Energiunionen. Formål med Energiunionen er at give slutkunderne – husholdninger og virksomheder – sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og billig energi9. Energiunionen
er bygget op omkring fem dimensioner: Forsyningssikkerhed, det indre energimarked, energieffektivitet, reduktion af drivhusgasudledninger samt forskning10. Alle disse dimensioner er relevante, når omfordeling af strømforbrug, aggregatorer og energifællesskaber, drøftes.
Historisk set har elektricitetssystemet været domineret af vertikalt integrerede, ofte offentligt ejede, monopolvirksomheder med store centraliserede kernekraftværker eller fossilt fyrede kraftværker. Formålet med det indre
marked for elektricitet, som siden 1999 gradvis har taget form, er at stille en reel valgmulighed til rådighed for
alle forbrugere i unionen, åbne nye forretningsmuligheder og fremme energihandel over grænserne. Formålet er
at høste effektiviseringsgevinster samt at få konkurrencedygtige priser, højere servicestandard, og at bidrage til
øget forsyningssikkerhed og bæredygtighed.
I 2015 lancerede EU en ny energistrategi. Formålet med strategien er blandet andet at sikre et integreret europæisk energimarked og at nedbringe udledningen af drivhusgasser. En væsentlig del af strategien skal nu udmøntes
gennem den såkaldte “Clean Energy for all Europeans Package”, på dansk “Ren energi-pakken”, der blev vedtaget i
201611.
I 2018 vedtog EU et nyt forvaltnings- og styringssystem for energi- og klimapolitikken efter 2020, kaldet ”Governance-forordningen”. Som en del af dette skal alle EU-medlemslande senest d. 31. december 2019 udarbejde nationale energi- og klimaplaner dækkende perioden 2021-2030. De nationale energi- og klimaplaner skal sikre, at EU
samlet set er på ret kurs i forhold til at nå 2030-målsætninger.
5.1.1

Dansk lov understøtter ikke aggregatorer

Danmark sendte den 21. december 2018 sit udkast til en national energi- og klimaplan til EU-Kommissionen12. I
udkastet kan man læse følgende:
”Der er ingen specifikke hindringer i dansk lovgivning, der forhindrer uafhængige tjenesteudbydere til at indgå en
kontrakt med en kunde eller en aggregator eller aggregatorer fra at tilbyde efterspørgselsfleksibilitet. Der gøres ingen forskel mellem bud på markedet, der kommer fra en enkelt kilde eller en samlet kilde. Ikke desto mindre søger

9 Afsnittet bygger på tekst fra EU-parlamentets og Rådets forordning 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elek-

tricitet.
10 Klima-, Energi,- og Forsyningsministeriet (2019).
11 European Commission (2017).
12 Klima- Energi- og Forsyningsministeriet (2018).

11

Danmark, at videreudvikle sin markedsmodel for at lette efterspørgsel, herunder gennem aggregering, og støtte udnyttelsen af fleksibilitet på distributionsniveau. Derfor revideres markedsmodeller for at definere og rumme aggregatorer som en selvstændig rolle i sig selv. ” (egen oversættelse, p.70)
Umiddelbart er det korrekt, at der ikke kan findes specifikke barrierer for aggregatorvirksomhed i dansk lovgivning. Vores analyse påviser imidlertid, at den helt store barriere i stedet kan findes i manglen på regler. Et eksempel på dette er manglen på effektive regler, der sikrer selskabsadskillelse (unbundling) i virkeligheden. I praksis
medfører manglen på effektive regler, at nye aktører på det fleksible elmarked kan holdes ude af eksisterende
energiselskaber. Barriererne er beskrevet i afsnittene 6.3 og 6.4.
På den baggrund må det konkluderes, at der ikke er belæg for at hævde, at dansk lovgivning i dag udgør en ramme, der på alle måder understøtter aggregatorrollen og mulighederne for at udvikle og nyttiggøre milliardinvesteringerne i Smart Grid. I regi af Energistyrelsen er projektet “Markedsmodel 3.0” igangsat. Det har til formål at tilpasse den nuværende elmarkedsmodel til fremtidens energimarked. Følgegruppen for dette projekt afholdt sit
første møde i september 2019.
5.1.2

Ren Energi EU-lovpakken om aggregatorrollen

Ren Energi EU-lovpakken fra 2016 indeholder otte love, som samlet set ændrer vilkårene for energimarkedet og
markedets relation til forbrugerne. Pakken indeholder blandt andet et direktiv, vedtaget i 2018, om fremme af
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder.
Direktivet afspejler, at EU’s energisystem er ved at gennemgå den mest gennemgribende forandring i årtier, og at
markedet for elektricitet indtager en central plads i denne forandring. Det fælles mål om at dekarbonisere energisystemet skaber nye muligheder og udfordringer for alle markedsdeltagere. Samtidig vil den teknologiske udvikling åbne mulighed for nye former for forbrugermedvirken og -samarbejde på tværs af landegrænser.
Den nye aggregatorrolle, der beskrives i direktivet, skal være med til at få forbrugerne mere i spil. Aggregatorrollen, som også er ny på det danske energimarked, vil grundlæggende ændre på opgave- og ansvarsfordelingen mellem de nuværende aktører. I direktivet beskrives opgaven for aggregatoren således:
“Peer-to-peer-handel« med vedvarende energi: Salg af vedvarende energi mellem markedsdeltagere gennem en kontrakt med forudfastsatte betingelser, der gælder for den automatiske udførelse og afregning af transaktionen enten
direkte mellem markedsdeltagere eller indirekte gennem en certificeret tredjepartsmarkedsdeltager som f.eks. en
aggregator. Retten til at foretage peer-to-peer-handel berører ikke rettighederne og forpligtelserne hos de parter,
der deltager som slutkunder, producenter, leverandører eller aggregatorer”.13
Hensigten med en uafhængig aggregator er ifølge eldirektivets præambel, at:
-

Alle kunder bør have adgang til el-markederne for at kunne handle med deres fleksibilitet og egenproducerede elektricitet
Kunderne bør kunne udnytte fordelene ved aggregering af produktion og levering i større områder
Medlemsstaterne bør frit kunne vælge den bedst egnede gennemførelsesmodel og tilgang til forvaltning for
uafhængig aggregering.

Elkunder var tidligere udelukkende passive kunder, der ofte købte elektricitet til regulerede priser, som ikke havde en direkte relation til markedet. Fremover vil kunderne få mulighed for at deltage i markedet på lige fod med
andre markedsdeltagere og kan styre deres eget energiforbrug. For at kunne gøre mulighederne til virkelighed
skal fremtidens elektricitetssystem gøre brug af alle disponible fleksibilitetsmuligheder for at integrere den vedvarende energis voksende andel - herunder navnlig løsninger på efterspørgselssiden som lokal energilagring eller
ved at gøre brug af nye digitale muligheder i elektricitetssystemet. For at opnå effektiv dekarbonisering til de lavest mulige omkostninger er det ligeledes nødvendigt, at det fremtidige elektricitetssystem tilskynder til energieffektivitet.
Opsummerende konkluderes det, at de politiske rammer for energiområdet på europæisk plan er gjort klar til en
gennemgribende grøn omstilling. Det, der udestår, er implementering i national lovgivning.
13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra

vedvarende energikilder (2018).
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5.2

Forbrugerne

Den største barriere for, at privat-forbrugerne kan komme i gang med at omfordele energiforbruget - enten selv
eller via aggregatorer - er, at der endnu ikke findes et større marked for handel med fleksibilitet. Der findes et begrænset marked, hvor et dansk selskab - True Energy - tilbyder fleksibilitetsydelser til forbrugere med elbil. De
handler med deres fleksibilitet samtidig med, at de kan købe strømmen ind, når den er billigst, eller når den er
mest grøn.
Dermed er muligheden for at handle med fleksibilitet for de fleste forbrugere en abstrakt idé, og derfor er der i
dag ingen reel efterspørgsel efter aggregatorens ydelser. Det betyder dog ikke, at forbrugerne ikke har interesse
for grøn omstilling på energiområdet, og interviews med forskellige forbrugerrepræsentanter bekræfter, at der
allerede i dag findes et passivt marked, som vil kunne aktiveres.
Som grundlag for analysen har vi foretaget interviews med en repræsentant fra et energifællesskab med private
forbrugere, en ekspert på grøn energi i boliger samt en repræsentant fra Forbrugerrådet Tænk. Interviews er foretaget for at afdække de forskellige aktørers situation og synspunkter - herunder for at afdække, hvorvidt forbrugerne udviser interesse i at omfordele deres strøm.
5.2.1

Energifællesskab: Kompleksitet er den største barriere

Svalin er et bofællesskab, som består af 20 huse, beliggende i Trekroner ved Roskilde. Svalin er et eksempel på et
lokalt energifællesskab (type 2), som ønsker at koble lokal produktion af el med salg af el til TSO, en kommerciel
part og/eller til andre private forbrugere.
I energifællesskabet ønsker ejerne at bidrage til den grønne omstilling og derfor har de designet huse med mulighed for at tilkoble sig fælles energiinfrastruktur i form af solceller, varmepumper og elbiler.
Grundideen med energikollektivet er, at bofællesskabet vil støtte op om EU’s 2020-krav til klimavenlige boliger og
samlet set gøre Svalin til et energipositivt byggeri, altså. at bofællesskabet skal producere mere vedvarende energi, end de forbruger. I dag overfører hver af Svalins husholdninger overskydende strøm til det offentlige elnet.
Målet er at etablere et lokalt energifællesskab, hvor Svalin kan sælge overskydende strøm direkte til eksempelvis
Svalins naboer.
Fakta: Svalins energimærkning
●

Svalin er blevet godkendt til at opfylde BR2020 reglementet og har dermed opnået den højst mulige
energimærkning. Men der er ifølge Svalins egne beregninger stadig plads til forbedringer.

●

Projektet “Svalin2”, som er et nybyggeri ved siden af det første Svalin, fokuserer på at optimere energianlægget til at beboerne bedre selv kan udnytte den energi, der bliver produceret. Målet er, at reducere
mængden af overskudsstrøm, der udveksles med el-nettet.

●

Boligerne vil blive forberedt til, at beboerne hver især kan udbygge energi-anlægget på de enkelte boliger, så produktionen matcher det energiforbrug, den enkelte familie nu og i fremtiden får brug for.

Kilde: Svalins hjemmeside http://svalin2.dk/vaerdier/baeredygtighed/

Pierre-Elouan Réthoré er en af beboerne i Svalin. Samtidig er han tilknyttet forskningsprojektet “The Energy Collective project” via sin stilling som seniorforsker på DTU14. Pierre-Elouan Réthoré forklarer:
“For os i Svalin er det et klart mål, at vi selv og vores naboer skal have mulighed for at bestemme, hvor vores energi
skal komme fra. Lige nu er vi koblet op på det “normale” el-net, men vi kunne godt tænke os at konstruere et virtuelt
system, hvor vi kan sælge vores overskudsstrøm, hvis der er noget tilbage, når vi har opfyldt vores egne behov. På den
måde ville vi vide nøjagtigt, hvor vores energi kommer fra, og samtidig vil vi kunne bidrage til et fællesskab i området”, siger han og uddyber:.
14 DTU (2019).
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“Hvis vi sælger strøm til naboerne, tror vi på, at det er med til at skabe et tættere fællesskab i området. Samtidig - og
det er nok så vigtigt - så tror vi også, at energifællesskaber på længere sigt kan være med til at give forbrugerne en
større bevidsthed om deres energiforbrug.”
Energi er også demokrati
For Pierre-Elouan Réthoré handler energifællesskaber også om demokrati og en bevidstliggørelse af forbrugerne.
Han erkender, at de fleste forbrugere i dag ikke har nogen særlig viden endsige mening om, hvor deres strøm
kommer fra, eller hvem der leverer den. Men, som han siger, “hvis man ikke bliver spurgt, får man heller aldrig
skubbet til at danne sig en mening”.
Som eksempel fortæller han om, hvordan man i Svalin skulle vælge, hvilken hæk der skulle være rundt om bofællesskabets areal:
“Jeg havde helt ærligt ingen som helst mening om det, og jeg havde aldrig skænket valg af hække en tanke. Men det,
at jeg blev spurgt, fik mig til at tænke over spørgsmålet og det genererede en mening hos mig. Sådan er det også med
energi. Vi skal skubbes ind i det”.
Derfor er det også en del af forskningsprojektet at undersøge og observere, hvorvidt og hvordan forbrugernes
energiadfærd ændrer sig i takt med, at de bliver involveret i produktionen af og handel med energi.
Kompleksitet og smarte målere hindrer grøn omstilling
Forskningsprojektet har været igang siden 2017, og nye observationer indsamles løbende. En af overraskelserne
er de nye, smarte målere, som Radius har installeret hos alle forbrugere i deres netområde og dermed også i Svalin. De er blevet en barriere for forskningsprojektet, og projektet har derfor fået uforudsete omkostninger: PierreElouan Réthoré forklarer:
“Vi havde udviklet et energi-monitoreringssystem, som kommunikerede med den måler, vi fik fra Radius, da vi byggede husene. Da Radius installerede deres nye, såkaldt smarte måler, ødelagde det interfacet på det system, vi havde
udviklet. Med den nye Radius-måler var vores eneste mulighed for at få data på minut-eller sekund-basis at købe et
ekstra modul fra et tysk firma, som kunne give os en “cloud-løsning”. Den anden mulige løsning er at få data fra
Energinet, men det opfylder ikke vores behov.
Man kan argumentere for, at forskningsprojektet blot er blevet ramt af uheldig timing, men det udstiller et generelt problem, nemlig at måleren kan være en barriere for innovation.
En anden væsentlig barriere udgøres af reglerne for salg af energi mellem forbrugere. Det er ganske enkelt ikke
muligt i dag. Pierre-Elouan Réthoré forklarer:
“Som det er i dag, må man ikke bare sælge strøm på tværs af matrikler. Hvis man endelig når til at sælge sin overskudsstrøm, skal man derudover have aftaler med minimum fem mellemled i form af Ørsted, Energinet mv., som alle
skal have betaling, og som alle har indflydelse på, hvilken type af energi, du får i stikkontakten. Samtidig er der ingen
mulighed for at sælge direkte mellem forbrugerne. Det gør et projekt som vores svært - eller måske endda umuligt.
Grunden til det er, at reglerne gør det meget svært at skalere op, og dermed bliver det umuligt at lave en forretning
ud af det”.
Pierre-Elouan mener også, at det er væsentligt sværere i Danmark end i andre lande at få ideen med energifællesskaberne til at fungere. Han håber dog på, at EU-reguleringen om aggregatorer vil bringe Danmark et skridt yderligere i den retning.
5.2.2

Videnscenter Bolius: Økonomi skal drive værket

Det Realdania-ejede Videnscenter Bolius har til formål at formidle viden fra bygge- og boligbranchen til boligejerne - og omvendt. Ifølge Bolius betyder Smart Grid især to ting for boligejerne: Bedre mulighed for at styre husets
elforbrug og mulighed for selv at tjekke, hvornår det praktisk og økonomisk kan betale sig at bruge strøm. På
spørgsmålet om, hvorvidt forbrugerne overhovedet har en interesse i Smart Grid og grøn omstilling, svarer Henrik Bisp, som Videnscenter Bolius’ fagekspert på energiområdet:

14

“Fordi der i dag ikke findes virksomheder, som udbyder produkter på området, har Smart Grid svært ved at finde
frem til den enkelte boligejer. Min opfattelse er, at det lige nu kun er “nørder” - forstået på den gode måde - som ved,
at det findes”, forklarer han.
Et hovedproblem, ifølge Henrik Bisp, er, at forbrugerne i dag ikke kender til muligheden for at få omfordelt deres
forbrug:
“Hvis forbrugerne vidste, det fandtes, ville der helt sikkert være en forretning i det”, siger han og fortsætter: “Men det
kræver, at der er nogen, der tør satse penge på at starte projekter op, så det kan blive promoveret. Og også, at der er
nogen, som kan vise, det har en positiv effekt for både forbrugerne og den grønne omstilling”.
Ifølge Henrik Bisp er det ikke nok, at muligheden for aggregatorer findes. Så længe der ikke kan fremvises konkrete resultater for forbrugerne, vil det have lange udsigter for efterspørgslen og dermed også for at omstille forbruget i en mere grøn retning. Her er fagekspertens vurdering, at forbrugernes idealisme vil tabe. Langt de fleste vil
nemlig vælge trygheden i den energimodel, de allerede har, frem for at skulle investere i noget, hvor konsekvenserne kan være svære at gennemskue.
Smarte målere med begrænset effekt
Siden 2010 har energiselskaberne sat smarte målere op hos forbrugerne. Projektet afsluttes i 2020, hvor alle danske målere er udskiftet. Om de smarte målere i husholdningerne siger Henrik Bisp:
“For så vidt er det fint med udskiftningen. Jeg tror, det vil gøre folk mere fokuserede på, hvornår det er dyrt at bruge
el. Man vil måske ændre sit forbrug af vaskemaskine, så man bruger den på det billigste tidspunkt. Jo mere du sætter
dig ind i dit forbrug i din bolig, jo mere vil du ændre adfærd.”
Henrik Bisp ser dog en betydelig risiko for, at gevinsten for den enkelte forbruger ved at planlægge sit elforbrug
ikke nødvendigvis står mål med besværet ved at skulle ændre på sine vaner. Han siger:
“Hvis man begynder at regne på, hvor mange kilowatt-timer man bruger på et apparat og sammenligner med, hvad
man bruger ved bevidst adfærd - og man så ikke sparer særlig meget, så er spørgsmålet jo, om folk vil gøre det, hvis
det handler om at man kan spare få hundrede kroner”, siger han.

5.2.3

Forbrugerrådet Tænk: Forbrugerne skal aktiveres

Hos Forbrugerrådet Tænk er cheføkonom og repræsentant i regeringens Elreguleringsudvalg 2012-2014, Martin
Salamon, enig i, at interessen hos forbrugerne for grøn omstilling på energiområdet er til stede. Han fortæller:
“Vores tidligere undersøgelser viser, at der er interesse for grøn omstilling generelt, og at der oven i købet også hos de
danske forbrugere er en vilje til at betale lidt ekstra for det. Sammenlignet med forbrugerne fra andre europæiske
lande, kan vi se, at danskerne generelt også er drevet af ideologisk interesse, hvor det ellers typisk mest er økonomiske incitamenter, der driver den grønne omstilling”, fortæller han.
Aktører sub-optimerer
Martin Salamon understreger, at den grønne omstilling på energiområdet i høj grad afhænger af, at elforbruget
bliver mere fleksibelt. Her kan aggregatorerne komme til at spille en afgørende rolle. Derudover har aggregatorer
i Forbrugerrådets øjne både den effekt, at de forbrugere, der deltager, kan tjene på den fleksibilitet, de kan levere,
og at prisen samtidig falder, fordi en øget fleksibilitet sikrer en lavere engrospris på strøm. Han siger:
“I vores øjne burde man begynde at udnytte den fleksibilitet, der allerede findes potentiale for i dag, i stedet for at
grave de eksisterende elkabler op, for så derefter at erstatte dem med andre kabler, der har større kapacitet”.
En løsning, hvor der ikke graves og hvor fleksibiliteten udnyttes, er væsentligt billigere og langt mindre ressourcekrævende. Dog er det Forbrugerrådet Tænks opfattelse, at man i Danmark ikke er nået nær langt nok. Årsagen
skal ifølge Martin Salamon findes i tendens til sub-optimering hos de etablerede aktører, da der ikke er tilstrækkelige incitamenter for dem eller lovgivning, der tvinger dem. Her spiller, ifølge Forbrugerrådet Tænk, myndighederne en vigtig rolle. Det kræver flere ting, siger Martin Salamon og uddyber:
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“Myndighederne skal have netselskaberne til at agere som neutral facilitator ved eksempelvis at omskabe de faste
aftaler mellem netselskaber og erhverv om fleksibilitet, så det gøres det muligt for innovative virksomheder at komme i gang på et åbent fleksibilitetsmarked ”.
Forbrugerrådet Tænk understreger dermed, at myndighederne skal sikre, at netselskaberne ikke skal kunne agere
på det kommercielle marked, og at al fleksibilitet bør handles på et åbent marked for at sikre, at al potentiel fleksibilitet indgår i en samlet pulje frem for en situation som i dag, hvor fleksibiliteten også kan leveres direkte ind til
DSO fra virksomhederne, og dermed ikke indgår i det samlede marked.
”Det er klart, at der er udfordringer med skabelsen af et fleksibilitetsmarked – eksempelvis når det gælder de lavere
niveauer i nettet, men det bør der tages fat på snarest.”
Intet engagement hos forbrugerne
En anden barriere for udnyttelse af Smart Grid skal findes i indsatsen for at aktivere forbrugerne - eller rettere:
Den manglende indsats. Ifølge Martin Salamon har forsøg på at aktivere forbrugerne indtil videre været forholdsvis begrænsede:
“Man har eksempelvis indført en tidsafhængig transportafgift mellem kl. 17 og 20, der straffer dem, der bruger el, når
den er dyr. Men man har ikke indrettet systemet på en sådan måde – fx ved at sænke prisen mod nul når nettet er
tomt -, at det egentlig er attraktivt at gøre den indsats, det kræver, at forbruge sin strøm udenfor peaktidspunkterne”,
siger Martin Salamon og uddyber:
“Man har ikke givet forbrugerne nogen gulerod, og man har ikke i høj nok grad forsøgt at tænke i, hvordan man kan
vænne forbrugerne til at tænke i nye baner. Ørsted har eksempelvis ført alle deres privatkunder med fjernaflæst måler over på produkter, der afhænger af tid på døgnet. Men selskabet har ikke gjort noget seriøst og vedvarende for at
oplyse og aktivere forbrugerne omkring det. Det er med til at gøre udviklingen langsommere”, fortæller Salamon.
Forbrugerrådet Tænk håber, at aggregatorerne kan skubbe til markedet, for tilbuddene til almindelige forbrugere
mangler stadig:
“Det er vores forventning, at de fjernaflæste målere vil kunne bruges til at skabe større fleksibilitet, så forbrugerne
kan bidrage til den grønne omstilling. Og tjene på det. Vi venter dog stadig på at se aktivering af forbrugerne i større
skala.”
På spørgsmålet om, hvorvidt forbrugerdrevne energifællesskaber kan blive fremtiden, siger Forbrugerrådet
Tænk, at det på den ene side har en række spændende perspektiver men omvendt også, at internationale erfaringer på den anden side viser, at det kan give udfordringer, fordi der typisk vil blive stillet færre krav til fællesskaberne end til netselskaberne. Dermed kan der blive skabt en uheldig incitamentsstruktur, hvor nye selskaber kan
“forklæde sig” som energifællesskaber og dermed opnå ulige konkurrencevilkår. Desuden skal det sikres, at forbrugere uanset hvilket selskab de er tilknyttet, er ordentligt beskyttet.
Set med forbrugerperspektiv er der således behov for klare rammer for både energifællesskaber og for netselskaberne således, at forbrugerne sikres gennemsigtige vilkår og reelle fordele ved et velfungerende marked.

5.3 Virksomheder
El-markedet kan opdeles i et engrosmarked og et detailmarked15.

● Engrosmarkedet for el er en del af et fælles nordisk el-marked. På engrosmarkedet sælger elproducenterne el, som opkøbes af el-handelsselskaber og større virksomheder.

● På detailmarkedet for el køber forbrugere og mindre virksomheder el af el-handelsselskaber.
Den statslige virksomhed Energinet, varetager transmissionen af el i hele landet i det centrale el-net. Fra transmissionsnettet sendes strømmen ud i cirka 40 forskellige net-områder. Inden for hvert net-område har ét netselskab monopol på distribution af el til husholdninger og virksomheder. Alle netselskaber er del af en vertikalt integreret koncern, der således både har monopol på distribution, og er
aktive på engros- og detailmarkedet.
15 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2011).
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5.3.1

De nye kommercielle aktører

De nye kommercielle aktører, som er centrum for denne analyse, er de energiselskaber, der er kendetegnet ved
ikke at have koncernforbindelse til et monopol-selskab, og som derfor heller ikke er knyttet til et bestemt lokalområde i Danmark.
Det præger de nye selskabers strategi og forretning. Forretningsmodellerne tager ikke udgangspunkt i en kundeportefølje, der er nedarvet i forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet. Deres forretninger drives af nye veje
til at differentiere et som udgangspunkt homogent produkt - herunder også muligheden for at samsælge et produkt med andre relevante ydelser. Sidstnævnte skal ikke mindst ses i lyset af, at salg af elektricitet ikke er trivielt.
Der er store adgangsbarrierer til markedet i form af godkendelse hos TSO, selskabsoprettelse, kapitalkrav, krav til
IT og software, handel med elektricitet, indgåelse af aftaler - herunder vurderinger af sikkerhedsstillelse - hos
knap 40 forskellige netselskaber osv.
I tillæg hertil er margin i markedet lave. Det betyder, at strømsalg er en volumen-forretning: Indtjeningen på den
enkelte kunde er lav, og der skal derfor mange kunder i butikken, for at forretningen bliver rentabel. Der er dog
mange vanskeligheder forbundet med at flytte den almindelige forbruger. Informationsniveauet omkring energimarkedet er lavt, og det medfører, at omkostningerne ved at erhverve en kunde bliver høje. Dermed er kommerciel aktivitet i energimarkedet under pres. Dette gælder naturligt også et kommercielt energimarked for aggregatorer.
Nye kommercielle aggregatorer kan være eksisterende aktører på energimarkedet inden for strømsalg, men det
kan også være kommercielle aktører, der sælger andre former for energi - software eller hardware. Endelig kan
der være tale om udenlandske selskaber med interesse for energi og tech.
Den første - og hidtil eneste - mindre aggregator, der samtidig er elhandler og registreret i Danmark, er energiselskabet True Energy. True Energy sælger strøm og vil samtidig hjælpe deres kunder med at lade op, når strømmen
er billigst eller mest grøn. True Energy sælger også fleksibilitetsydelser til Energinet. Dermed hjælper True Energy den overordnede TSO med at balancere nettet og undgå efterspørgsel efter overinvesteringer i det lokale elnet.
Mulige nye fleksibilitets-udbydere
Oversigt A viser andre selskaber, som potentielt set kunne tilbyde fleksibilitetsydelser og have kapacitet og forretningsgevinst i at deltage i et aggregatormarked. Oversigten tjener til at give et indtryk af potentialet og er således
ikke en udtømmende oversigt over eksisterende forretninger. Listen er alene udarbejdet ud fra vores indsigt i selskabernes nuværende engagement i det generelle energimarked.
OVERSIGT A: ANALYSE AF MULIGE UDBYDERE AF FLEKSIBILITET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EC Power: Hjælper forbrugerne med at reducere prisen på energiforbrug ved at veksle mellem kraftvarme og
el, alt afhængig af, hvornår prisen på el er billigst.
Modstrøm: Hjælper forbrugerne med at spare på energiregningen og flytte deres energiforbrug. Sælger strøm.
Leverer desuden varmepumper, isolering og andre energibesparende produkter.
Netto Power: Hjælper forbrugerne med at optimere deres forbrug og sælger strøm.
Best Green: Hjælper forbrugerne med at spare på strømmen og installerer bl.a. varmepumper.
Danish Renewables: Hjælper forbrugerne med at producere og forbruge strøm selv.
Sustain Solutions: Tilbyder totalløsninger inden for energirenovering. Rådgiver, finansierer og udfører grønne
projekter med totalentreprise og ansvar for hele byggeprocessen.
Nuvve: Hjælper forbrugerne med at lade elbilen op, når strømmen er mest grøn.
Kamstrup: Leverer intelligente målerløsninger både i ind- og udland.
COOP: I dag en dagligvarekæde med stort energiforbrug
IBM Danmark: Dansk teknologi- og konsulentvirksomhed, der leverer IT-serviceydelser og sælger såvel hardware som software.
OK: Sælger bl.a. el, gas, olie, benzin og varmepumper.
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Til at understøtte vurderingen af markedets størrelse i dag gennemførte vi i foråret 2019 en undersøgelse blandt
de omkring 40 danske lokale netselskaber (DSO). Netselskaberne blev bedt om at svare på 10 spørgsmål vedrørende udbredelsen af aggregatorer og deres syn på aggregatorernes fremtidige rolle i den grønne omstilling16.
På spørgsmålet om, hvor mange aggregatorer, der opererer i netselskabernes egne områder, svarede 30 % af respondenterne “ved ikke”, og 70 % svarede, at der ikke findes aggregatorer i deres område. Svarene indikerer altså,
at der stadig er lang vej før markedet er udviklet.
Dog havde alle respondenterne en forventning om, at der før 2025 vil komme flere aggregatorer i deres område formentlig mellem 1-10 aggregatorer, og alle respondenter var enige i, at aggregatorerne kan bidrage til den
grønne omstilling.
5.3.2

Udfordringer for de nye forretningsmodeller

Spørger man nye selskaber, som kunne tænkes at byde ind på fremtidens energimarked, har de en række ønsker
og forhåbninger til udviklingen af deres vilkår for at drive en rentabel forretning.
Den største udfordring for de selskaber, vi har talt med i forbindelse med denne analyse, synes at være en oplevelse af, at reglerne for at drive forretning på energiområdet er komplicerede og uklare. Dels kan vilkårene for
forretningen variere betragteligt fra landsdel til landsdel, dels kan det for selskaberne være vanskeligt at gennemskue, hvordan de får de nødvendige tilladelser og efterfølgende, hvilke aktiviteter de meningsfuldt kan gennemføre.
En helt konkret, fysisk, forudsætning for at kunne etablere sig som aggregator, er muligheden for at kunne have
egne afregningsmålere hos forbrugerne med henblik på præcist at kunne måle forbrugerens strømforbrug og herefter omfordele forbruget på den mest hensigtsmæssige måde. Mange af de selskaber, vi har talt med, nævner, at
det er en væsentlig forudsætning for at komme i gang med aggregator-virksomhed, at man har mulighed for at
kunne etablere nye afregnings-målepunkter hos forbrugeren, og at virksomheden kan opnå status af måleoperatør for dermed at opnå uafhængighed af de allerede etablerede selskaber og kunne drive forretning på lige fod
med disse.
En aktør siger: “Kunne jeg få lov til at sælge en varmepumpe med min egen afregningsmåler indbygget, så kunne jeg,
når jeg kigger på min egen forretningsparathed, starte i morgen. Det, der forhindrer mig i det, er, at netselskaber
tager 18.000 kr. for tilslutning af et nyt målepunkt. Og de så i øvrigt ikke tillader, at jeg kommer med min egen måler,
men at jeg skal leje én af dem. Det koster 810 kr. årligt for leje af måleren”.
Mange af selskaberne fortæller, at de oplever en række udfordringer i forbindelse med ønsket om egne afregningsmålere. Udfordringerne består blandt andet i, at de etablerede selskaber ikke ønsker at give tilladelse til, at
de nye virksomheder installerer egne målere, at man ikke kan få tilladelse til at være måleoperatør, samt at de
etablerede virksomheder opkræver leje for anvendelse af deres målere. Priserne for lejen kan svinge meget fra
selskab til selskab, og det gør det vanskeligt for de nye virksomheder at skabe forudsigelighed for deres forretning, og markedsføre deres produkter og ydelser nationalt.
Samtidig anfører flere af de nye virksomheder, at de ser det som en væsentlig udfordring, at data fra de eksisterende målere i dag ofte er estimeret og ikke aflæst. Dette gælder også for de nye smarte målere. At målerdata ikke
aflæses præcist, vanskeliggør aggregatorens opgave. I sagens natur er det stort set umuligt at tilbyde omfordeling
af strømforbrug til en kunde, hvis man ikke kan være sikker på, hvordan kundens reelle forbrug fordeler sig.
Samlet set tegner de nye potentielle virksomheder således et billede af et aggregator-marked, der er vanskeligt at
komme ind på.

5.4 Net- og systemansvarlige aktører
For at forstå udfordringerne på energimarkedet, skal man forstå rolle- og ansvarsfordelingen mellem det overordnede net - TSO - og det lokale elnet - DSO.
5.4.1. Energinet (TSO)
16 For yderligere information se rapportens afsnit 9.0. Bilag.
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En transmission system operator (TSO) har ansvar for det overordnede el-net. I Danmark er det den statslige virksomhed Energinet, der varetager rollen som TSO. Energinets opgaver er beskrevet i elforsyningsloven og Systemansvarsbekendtgørelsen. Definitionen af nogle af TSO’ens roller er blandt andet beskrevet i en rapport fra EU’s
Smart Grid Task Force17, som følgende afsnit bygger på. Rapporten giver en generel beskrivelse af de europæiske
forhold og er derfor ikke i alle detaljer gældende i Danmark og for Energinet:
“Da TSO'ernes vigtigste rolle er at sikre den overordnede systemsikkerhed og garantere frekvenssystembalancering,
har TSO'er en meget vigtig rolle i at muliggøre fleksibilitet på efterspørgselssiden. På grund af deres ansvar er det i
mange medlemsstater dem, der beslutter program-, prækvalifikations-, måle-, verifikations- og kommunikationsbehov inden for balancerings- og hjælpetjenester. De bør også sikre gennemsigtighed og fair priser.” (Smart Grid Task
Force, 2015, p. 39)
Energinet har med andre ord påtaget sig en række væsentlige forpligtelser. Ikke alene skal de sikre, at elnettet er
balanceret og sikkert, de har også en særlig forpligtelse til at sikre, at markedet fungerer på rimelige og gennemskuelige vilkår inden for de af regulators godkendte rammer. I Danmark er Forsyningstilsynet regulator for elmarkederne og godkender Energinets markedsmetoder. Som del af implementeringen af Elmarkedsdirektivet,
skal Energinet sikre, at aggregatorer kan komme inde på markedet:
“TSO'en fungerer som en neutral facilitator mellem aggregatorer, balanceansvarlige og leverandører (af eksempelvis
afregningstjenester). Da balancemarkederne normalt er first entry point for forretningsmæssige investeringer i storskala-fleksibilitet på efterspørgselssiden, så er TSO’ens ageren væsentlig. TSO’en skal påtage sig sit ansvar for at sikre
fair konkurrence på sine markeder”. (Smart Grid Task Force, 2015, p. 9).
Energinet har også en forpligtelse til at samarbejde med DSO’erne, og det er Energinets ansvar at sikre fremskaffelsen til de samfundsøkonomisk laveste omkostninger. I Danmark udarbejdes et budget på baggrund af forventninger til fremtidig indkøb af systemydelser. Energinet fastsætter ikke investeringsniveau.
“Efterhånden som disse markeder udvikler sig, vil det blive stadig vigtigere, at TSO'er og DSO'er kommunikerer og
koordinerer deres handlinger og udveksler relevante operationelle data med hinanden. Forudsat at DSO'er ikke er
tæt knyttet til en balanceansvarlig, skal TSO'er rapportere til DSO'erne om eksisterende fleksibilitetskontrakter og
aktiveringer i det respektive distributionsnet”. (Smart Grid Task Force, 2015, p. 9).
5.4.2. Netselskaberne (DSO)
En distribution system operator (DSO) har ansvaret for elnettet i et geografisk afgrænset lokalområde. I Danmark
findes der omkring 40 DSO’er, der hver især varetager vedligehold og drift af elnettet i deres lokalområde.
I Danmark er DSO’er ligeledes reguleret af Elforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser. I rapporten fra EU’s
Smart Grid Task force, beskrives det klart, hvordan en del af DSO’ens opgave handler om at udnytte fleksbilitetsydelserne til at mindske behovet for at investere i elnettet :
“Smart Grid giver DSO'er (og TSO'er) muligheden for at optimere deres elnet-investeringer med udnyttelse af fleksibilitetsydelser, fordi ydelserne kan reducere eller udsætte investeringsbehov.” (Smart Grid Task Force, 2015, p. 39).
Smart Grid Task Forcen beskriver videre, hvordan DSO’erne, i lighed med TSO’en, har en forpligtelse til at være
åben for andre aktører - aggregatorer - på markedet:
“DSO-rollen i fleksibilitet kan eksistere samtidig med en anden aktør, forudsat at samarbejdsmodellen er reguleret
korrekt. DSO'er skal have mulighed for at bruge fleksibilitetstjenester, hvor dette giver en fordel for netværket og
dermed for forbrugeren. Gennem korrekt regulering kan DSO-kunder drage fordel af nye tjenester, der kan forbedre
konkurrencedygtige markeder.” (Smart Grid Task Force, 2015, p. 8).
Task forcen gør samtidig opmærksom på, at DSO’ernes forpligtelse til at sikre el-nettets drift og vedligehold også
gælder, selvom de nye aktørers ankomst på markedet kan medføre udfordringer, fordi balanceringen af el-nettet
kan blive sværere at styre, når der er flere aktører, der vil sælge fleksibilitet: “Aktivering af fleksibilitet i distributionsnetværk med henblik på systembalancering, porteføljeoptimering eller transmissions-begrænsnings-styring kan
føre til begrænsninger i distributionsnetværk og påvirke forsyningssikkerheden og servicekvaliteten.” (Smart Grid
Task Force, 2015, p. 40).
17
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Det er i den forbindelse, understreger Task Forcen, afgørende at DSO’erne har mulighed for at opnå gennemsigtighed. DSO’erne skal sikre sig, at de har adgang til aggregatorernes data, så de kan bevare overblikket over balanceringen af el-nettet:
“Givet sit ansvar for at sikre nettets sikkerhed, bør DSO være involveret i de forskellige faser af aktivering af fleksibilitet. DSO'er har muligvis brug for synlighed af de planlagte aggregeringshandlinger, der er forbundet til deres netværk. [...] En forudsætning, der er nødvendig for DSO’s rolle i fleksibilitetsmarkedet, er at øge overvågningsevnen og
kontrolbarheden i realtid i mellem- og lavspændingsdistributionsnettet. Det næste trin ville være at inkludere decentrale generatorer, elektriske køretøjers opladningsprocesser i smart-net-operationer i realtid.
Ikke-diskriminerende adgang til data er afgørende for et fungerende energimarked og drift af distributionsnetværket”. (Smart Grid Task Force, 2015, p. 40).

5.5 Delkonklusion
Mange aktører er involveret, når et fleksibelt elforbrug skal planlægges og gevinsterne høstes: 1) Det politiske/regulatoriske plan, hvor både EU, Regering og Folketing er involverede. 2) forbrugerne, 3) elhandlere, 4) det
overordnede og det lokale elnet samt 5) de nye virksomheder, som står på spring for at komme ind på markedet
med henblik på at hjælpe forbrugerne med at styre deres strømforbrug eller at spare på energien.
Det overordnede overblik over de forskellige aktørers rolle og status for deres virke i dag, som vi har forsøgt at
give i det foregående kapitel, giver dels en forståelse af kompleksiteten omkring indførelse af Smart Grid og dels
en første indikation på, hvor de mulige barrierer befinder sig.
På det regulatoriske plan er der både et overnationalt og et nationalt niveau, der skal spille sammen. Det kan konstateres, at den overnationale lovgivning i EU er på plads, hvorimod den nationale lovgivning omkring aggregatorer stadig er på vej.
For så vidt angår det nationale energimarked, er forbrugerne interesserede i grøn omstilling. Imidlertid er der i
dag stort set ingen ydelser, der aktiverer forbrugerne og uden marked er der ingen efterspørgsel. Forbrugerne er
ganske enkelt ikke klar over, hvilke ydelser de kan købe, og de har svært ved at se egentlige økonomiske incitamenter.
For erhvervsvirksomhederne gælder det, at de har vanskeligt ved at trænge igennem markedet. Med den nuværende struktur er det vanskeligt og ofte umuligt at få udviklet en økonomisk bæredygtig forretningsmodel og
dermed bliver det de facto en forhindring for udviklingen af nye produkter. Det kan dog også konstateres, at en
række erhvervsvirksomheder er parate til at gå ind på markedet.
Endelig har vi gennem udarbejdelsen af overblikket over aktører kunnet konstatere, at den parathed som både
forbrugerne og virksomheder, der kunne være mulige aggregatorer, udviser, ikke kan spores tilbage til netselskaberne med ansvar for det lokale elnet. På EU-niveau er det besluttet, at DSO’erne skal bane vejen for aggregatorer og energifællesskaber. Alligevel er DSO’ernes konkrete samarbejde med aggregatorer i dag forsvindende lille.
Hos TSO’en Energinet er der større indblik, indsigt og villighed til samarbejde med aggregatorerne, men her forholder man sig generelt afventende. Opfattelsen her er, at det er aggregatorerne, der skal hjælpe med at identificere barriererne og dernæst pege på, hvordan og hvor reguleringen skal ændres.

6 Barrierer for grøn omstilling og politisk målopfyldelse
For at få Smart Grid til at fungere kræver det, at der findes et marked for fleksibilitet. Der skal være kunder, der
efterspørger fleksibilitetsydelser, og der skal findes aktører, som ønsker at påtage sig rollen som aggregator.
Det følgende kapitel er en analyse af de barrierer for at få dette til at ske, som vi gennem interviews med væsentlige aktører på området, en spørgeskemaundersøgelse blandt DSO’erne samt en juridisk gennemgang af de nuværende regler på området, har kunnet identificere. Samtidig har vi gennem interviewene også identificeret en række bud på at fjerne barriererne.
Kapitlet behandler syv væsentlige barrierer for udnyttelsen af Smart Grid.
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6.1 Efterspørgslen er lav
På forbrugersiden er den konkrete efterspørgsel efter ydelser, der kan omfordele elforbruget og gøre det grønnere, endnu meget lille. Det udgør selvsagt en barriere for fuld effekt af Smart Grid. Men hvad skyldes den lille efterspørgsel - og hvordan kan man ændre på dette forhold?
Vores interviews med organisationer, som repræsenterer el-forbrugere og med repræsentanter fra et forbrugerdrevet energifællesskab indikerer, at forbrugernes holdninger såvel som deres økonomi er stærke drivere, når det
kommer til deres adfærd på energiområdet og deres vilje til at ændre denne adfærd. Ønsker man at implementere
Smart Grid og dermed at ændre forbrugernes adfærd, kræver det, at begge drivere er til stede.
Når det kommer til holdninger, er det tydeligt i den offentlige debat, at interessen for grøn omstilling er til stede
hos de danske forbrugere. I en undersøgelse fra 2019 mener hele 87 % af de adspurgte, at Danmark bør have mere vedvarende, grøn energi i form af vindmøller og solceller18. Der er altså en overordnet opbakning fra forbrugerne til et grønnere elmarked. Imidlertid bliver denne opbakning ikke omsat til konkret efterspørgsel efter grønnere el-produkter.
Forbrugerne vil gerne - men ved ikke hvordan
En anden tendens kan bidrage til at forklare den lave efterspørgsel. Mange forbrugere giver nemlig udtryk for, at
de er i tvivl om, hvordan de helt konkret skal bære sig ad med at blive mere bæredygtige. I en undersøgelse fra
201819, giver de adspurgte udtryk for, at grøn energi og øget genanvendelse er de emner, der ligger højest på listen, når det gælder deres opfattelse af, hvad der kan skabe øget bæredygtighed. 37 % fortæller, at de har sænket
deres energiforbrug markant og 34 % fortæller, at de har et ønske om, at en øget andel af deres strømforbrug skal
være grøn. Men hele 64 % angiver, at det er svært at finde ud af, hvordan de konkret skal handle bæredygtigt.
Tallene fra undersøgelsen understreger Forbrugerrådet Tænk’s pointe (jvf. afsnit 5.2.3) om, at forbrugerne i dag
ikke aktiveres af virksomhederne. I flere af de fora, der arbejder med forbrugersiden på europæisk plan, peger
man på nødvendigheden af at arbejde på et større forbrugerfokus, hvis tiltag som Clean Energy pakken, skal lykkes. På et møde med EU’s energiregulatorer i september 2019 konkluderede deltagerne eksempelvis, at Clean
Energy-pakkens fremtidige succes afhænger af, at forbrugerne bliver sat langt mere i centrum, end tilfældet er i
dag20.
Markedet og kommunikationen om det er for kompliceret
Når det gælder omstillingen til grøn energi tyder meget også på, at forbrugerne finder elmarkedet så kompliceret,
at de ikke magter at handle på deres ønske om mere grøn energi. En undersøgelse fra Forsyningstilsynet fra 2018
viste, at knap en tredjedel af forbrugerne ikke ved, hvor meget strøm, de bruger og mere end halvdelen kender
ikke andre elleverandører end deres egen. 7 ud af 10 forbrugere har aldrig skiftet leverandør eller undersøgt muligheden for at få et grønnere el-produkt21.
Det kan dermed konkluderes, at der synes at være behov for mere tydeligt at vise forbrugerne, hvad de kan vælge
imellem, og hvordan de selv kan påvirke andelen af grøn strøm, hvis efterspørgslen skal øges og forbrugerne aktiveres. Spørgsmålet er, hvordan dette mest effektivt gøres? Indtil videre har talløse foldere og brochurer udsendt
til forbrugerne ikke har haft stor effekt på interessen. Det indikerer, at der kan være behov for, at forbrugerne mere konkret kan se, hvilke ydelser, der findes og hvad de kan få ud af dem, hvis efterspørgslen skal ændres.
Den fortolkning, man kan hente ud af de forskellige undersøgelser, bekræftes af vores dataindsamling, der også
indikerer, at den manglende efterspørgsel ikke skyldes mangel på interesse fra forbrugerne. Forbrugerne tænker
på og interesserer sig for grøn omstilling og giver, ifølge de organisationer vi har interviewet, udtryk for at de gerne vil omlægge deres energiforbrug. De mangler dog information, incitamenter og mulighed for at handle på et
gennemsigtigt marked. Da der endnu kun findes ganske få muligheder for at aggregere forbrug, og da energifællesskaber endnu ikke har udviklet sig til mere end små, endnu umodne, pilotprojekter, findes der stort set ingen
konkrete eksempler på fordelene ved Smart Grid, som forbrugerne kan blive inspireret af. Demonstrationsprojek-

18 Dansk Energi (2019b).
19Arla (2018).
20 Council of European Energy Regulators (2019b).
21 Sentio Research Norge (2018).
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ter, isoleret til Bornholm, er de eksempler, der fremhæves oftest. Disse projekter er dog endnu meget langt fra
levedygtighed på kommerciel skala.
EKSEMPEL: ECOGRID BORNHOLM - ET AF DE FÅ PROJEKTER
Forskningsprojektet Ecogrid Bornholm arbejder også med test af et elmarked med fleksibelt forbrug22.
“I EcoGrid 2.0 demonstrerer vi et elmarked for fleksibelt elforbrug fra private husstande. Vi fjernstyrer 1000 varmepumper og elradiatorer på Bornholm, så apparaternes elforbrug udnyttes optimalt i elsystemet. Beboerne må
ikke fryse, så derfor undersøger vi, hvad husejerne skal tilbydes for at lade deres elforbrug styre, og hvor deres
komfort-grænser går. Desuden udvikler vi bindeleddet mellem de private husstande og elmarkedet med en ny aktør i markedet: Aggregatoren”.

For få økonomiske incitamenter
Udnyttelse af Smart Grid er forbundet med yderligere innovation og nyinvesteringer - også på forbrugersiden.
Hvis ikke disse investeringer kan svare sig ved at give forbrugeren synlig eller mærkbar økonomisk gevinst, har
det lav grad af interesse.
Den økonomiske driver kan komme fra de kommercielle selskaber, som via indbyrdes konkurrence kan udvirke,
at markedet for grøn energi bliver interessant for den enkelte forbruger. Som Produktivitetskommissionen i sin
tid skrev, så tilskynder konkurrence virksomheder til innovation og effektivisering, og den fremmer virksomhedsdynamik, hvor de bedste virksomheder vokser sig store, og de dårligste bliver udkonkurrereret23. Af samme
grund er monopoler underlagt regulering. Der er ingen forventning om, at monopolerne af sig selv vil være effektive eller innovative, fordi de ikke er udsat for konkurrence.
Af samme grund spiller konkurrenceintensitet en rolle for forventningen til, hvem der kan levere effektive Smart
Grid produkter. Det er mængden af konkurrence, der afgør belønningen for at være innovativ og dermed virksomhedernes tilskyndelse til at fremme produktiviteten. Det er de grundlæggende forventninger, man har til det
kommercielle marked - uagtet at konkurrence-effekter er komplicerede og ikke altid entydige.
Det må antages, at der er et uforløst potentiale. Markedet er der. De kommercielle selskaber er der. Staten kan
levere rammerne for forløsningen af potentialet og dermed skabe nye muligheder for, at forbrugerne aktivt kan
handle i den grønne omstilling.
Løsning: Tydelige incitamenter og et reelt marked

●
●
●

Reel konkurrence: Flere kommercielle spillere skal på banen for at skabe konkurrence.
Flere grønne ydelser: Flere virksomheder skal kunne tilbyde nye produkter og services.
Deregulering: Det kræver deregulering at få et velfungerende marked, fordi vi går fra central planlægning til en højere grad af decentral, forbrugerdrevet efterspørgsel.

6.2 Uklare krav til aggregator
En arbejdsgruppe under Energistyrelsen er i øjeblikket i gang med afklaringen af, hvordan aggregator-rollen skal
implementeres i dansk lovgivning, og styrelsen arbejder med at udarbejde en bekendtgørelse for rammevilkår for
nye aggregatorer. At det endnu ikke er afklaret, hvem der kan være aggregator, udgør selvsagt en barriere for, at
de nye virksomheder kan komme ind på markedet.

22 Eco Grid (2019).
23 Produktivitetskommissionen (2013:21).
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Uafhængige aggregatorer kan i princippet implementeres på to måder: Med og uden krav om samtidig levering af
el. Hvis forbrugernes og Statens interesse er at skabe så meget konkurrence som muligt, bør man vælge aggregeringen uden krav om samtidig leverance af el.
Aggregator med krav om el-levering
Såfremt der stilles krav om samtidig leverance af el, mindskes muligheden for at få mange aktører ind på markedet med de fordele, det giver i form af pres for innovation og effektivt prispres. Der stilles allerede i dag store krav
til elleverandører i Danmark i form af selskabsdannelse, krav om godkendelse hos TSO, krav om sikkerhedsstillelse lokalt hos op til 40 netselskaber, kundeskift mv. Dernæst er det i dag et lavinteresseområde, hvor meget få forbrugere er aktive og hvor kun 8 ud af 10 kunder har skiftet elhandler. Derfor vil et krav om samtidig elleverance
udgøre en barriere for etablering af fleksibilitetsydelser og udnyttelse af Smart Grid. Endelig pågår der (mens
denne rapport blev færdiggjort, ultimo 2019) i ministeriet drøftelser af, hvorvidt det er i overensstemmelse med
direktivet - herunder særligt artikel 13, stk 1 og 2, at stille dette krav.
Aggregator uden krav om el-levering
Den anden mulighed er etablering af aggregator-rollen uden krav om el-levering. I dette tilfælde vil forbrugeren få
flere valgmuligheder, idet der sandsynligvis både vil være en række elhandlere, der samtidig udbyder el, nogle
aggregatorer, der udbyder fleksibilitet og nogle aktører, der både tilbyder fleksibilitet og el. Det vil øge af mængden af muligheder for kommercielle selskaber, fordi det bliver produktet, der er driveren. Denne model giver de
færreste regulatoriske begrænsninger og introducerer markedet for mest mulig konkurrence og mulighed for at
udnytte fordelene ved Smart Grid og fleksibilitetsydelser.
Hvis formålet er at skabe mest mulig konkurrence og fjerne barrierer for, at vi som samfund kan udnytte fleksibiliteten og sænke behovet for netinvesteringer, bør man vælge den model, hvor der ikke stilles krav om, at aggregator også skal være elhandler.

Løsning: Klare og enkle regler for aggregatorer
●

Ingen krav om elleverance: Etablering af aggregator-rollen uden krav om el-levering

6.3 Manglende konkurrenceudsættelse af elmåleren
I forbindelse med energiaftalen fra 2012 blev der nedsat et Elreguleringsudvalg, bestående af uafhængige eksperter og brancheorganisationer. Deres opgave var at sikre incitamenter til grøn omstilling, omkostningseffektivitet,
konkurrence og forbrugerbeskyttelse. I 2014 offentliggjorde udvalget en rapport, som blandt andet opstillede mål
for den fremtidige regulering af forhold omkring elmåleren24.
Ifølge rapporten skulle den fremtidige regulering 1) understøtte fleksibelt forbrug, 2) indpasse lokal produktion af
el baseret på vedvarende energi og 3) understøtte mulighederne for at optimere driften af distributionsnettet.
Det var en forudsætning, at opgaven skulle løftes økonomisk mest effektivt, og at alle markedsaktører skulle have
lige og ikke-diskriminerende adgang til måledata. Desuden skulle målingerne ifølge Elreguleringsudvalgets rapport være korrekte og valide, ligesom der skulle være fortrolighed omkring målerdata.
Da Elreguleringsudvalget tilbage i 2012-2014 konkluderede, at måler-ansvaret skulle være netselskabernes, skete
det med henvisning til, at netselskaberne har:
●
●

Mangeårig erfaring med opgaven.
Løfter opgaven med stor sikkerhed.

Men Elreguleringsudvalget lagde også op til mulige ændringer og en drøftelse af ansvaret, når udskiftningen af
målere er tilendebragt 31. december 2020: “Om det efter udrulningen af de fjernaflæste målere vil være hensigts-

24 Energistyrelsen (2014; 51-55).
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mæssigt at flytte ansvaret må afklares på dette tidspunkt”. Siden Elreguleringsudvalgets rapport blev offentliggjort
den 6. december 2014, har verden flyttet sig.
For det første er der kommet langt større fokus på klima og den enkeltes mulighed for at bidrage til den grønne
omstilling. Dernæst har den danske regering i 2019 fastsat et mål for reduktion af den nuværende CO2-udledning
på 70 %. i 2030. Dette er en betydelig reduktion, som kræver ekstraordinær handling. Endelig vil antallet af målere og sensorer ude hos den enkelte forbruger eksplodere i de kommende år som følge af den teknologiske udvikling: Forbrugerne får gennem et øget antal energimålere mulighed for at foretage flere og flere målinger: Af temperaturen i stue eller soveværelse, af deres indeklima, elforbrug i garagen til opladning af deres elbil osv. Disse
mange nye målepunkter skal arbejde sammen med de øvrige services, som en kunde køber på kryds og tværs af
energiarter, produkter og leverandører.
Flere apparater med indbyggede målere giver effektivt energiforbrug
At dette kommer til at ske så smidigt og effektivt som muligt, er en forudsætning for at kunne nedbringe og effektivisere energiforbruget. Forbrugerens forbrug skal kunne aktiveres. Forbrugeren skal have et nemt valg. Det kan
eksempelvis være opsætning af en varmepumpe, der er født med sin egen afregningsmåler, som aggregatoren og
elhandleren kan kommunikere direkte med. Det er væsentligt, at denne kommunikation kan ske, uden at aktøren
er afhængig af en række virksomheder der kan påvirke reaktionstid, kvalitet eller handlingsrum. En indbygget
afregningsmåler i en varmepumpe vil være ejet af kunden og ikke netselskabet.
Hvis det skal kunne lade sig gøre, skal flere virksomheder varetage rollen som måleoperatør. Hidtil har måleoperatørrollen tilhørt elnetselskabet, der har haft monopol på ejerskabet af elmåleren. Således har der historisk set
kun været een, der har haft kontrol over måleren, og som dermed kunne være måleroperatør.
Der er intet til hinder for, at der kunne være flere måleoperatører allerede i dag. Forudsætningen for at flere kunne løfte rollen som måleroperatør er, at netselskabet skal sikre, at alle måleoperatører lever op til alle krav, jf. kravet om, at netselskabet objektivt skal behandle alle kommercielle selskaber ens. Hvis en ny kommerciel operatør
lever op til de af netselskabet stillede krav, så bør måleroperatørrollen kunne løftes af andre end netselskabets
kommercielle, koncernforbundne selskab.
I dag er elnetselskabernes løsning til aggregatorer etablering af en fordelingsmåler, som betyder, at der bygges en
kompleks løsning op, som beskytter netselskabernes elmåleransvar - og som dermed holder nye aktører ude.
I praksis vil fordelingsmålere være en barriere for at få det fleksible forbrug sat i spil for eksterne leverandører,
idet der opbygges et unødvendigt hierarki mellem målerne, som ikke gavner tilgængelighed og kundevenlighed.
De eneste, som potentielt har fordel af det, er netselskaberne. Samtidig har netselskaberne gennem koncernforbindelse til kommercielle selskaber, som tilbyder samme ydelser som de nye aktører, et incitament til ikke at behandle alle aktører objektivt og lige.
Problemet er, at den kommercielle virksomhed ikke selv er hovedansvarlig for de nye afregningsmålepunkter i
boligen. Som en respondent sagde: “Håndtering af en måling er der selskaber, der dagligt gør kommercielt - også
hvor de selv tager ansvar og risiko for det. Deres forretning afhænger af det”.
Skal problemet løses, skal aggregatoren kunne være måleroperatør, hvor aggregatoren selv har ansvaret for måleren, og aggregatoren skal kunne få en ikke-diskriminerende aftale med netselskabet på lige fod med netselskabets
øvrige måleoperatører. Rollen som måleroperatør er allerede etableret, og derfor vil sådan en konstruktion let
kunne implementeres.
EKSEMPEL: BYGGESTRØM: KOMMERCIELLE SELSKABER LØSER OPGAVEN
●

Når en strømleverandør i dag etablerer en aftale om strømleverance til en kunde, der eksempelvis
bygger et nyt hus, sørger elhandleren for, at der bliver leveret byggestrøm. Måleren, der anvendes,
sættes op af elhandlerens håndværker. Måleren kommer fra netselskabet, og det er også her, den bliver registreret. Når huset er færdigt, omregistrerer elhandleren måleren fra at være en byggestrømsmåler til en almindelig afregningsmåler. Nu er der kommet et nyt afregningspunkt. Dette er et eksempel på, at eksterne aktører allerede i dag vurderes at kunne løfte risikoen og opgaven. Det er ikke en
klassisk netselskabsopgave.
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6.3.1

Prissætning holder nye aktører ude

Selvom der formelt set er mulighed for, at kommercielle selskaber allerede i dag kan installere fordelingsmålere
hos forbrugerne, udgør netselskabernes prissætning af disse målere en væsentlig barriere, der forhindrer nye
selskaber i at komme ind på markedet.
Ifølge vores rundspørge til netselskaberne er der betydelige variationer i omkostningerne til en fordelingsmåler
på tværs af netselskaber og dermed geografiske områder.
Omkostningerne for en fordelingsmåler fordeler sig i tre prisklasser:
-

1-500 kroner.
1000-1500 kroner.
over 10.000 kroner.

Der kan altså, afhængig af det enkelte netselskab, være en forskel på over 9.500 kroner mellem den billigste og
den dyreste pris, som nye kommercielle selskaber skal betale for en fordelingsmåler.
Det er selvsagt en udfordring for en kommerciel aktør, at prissætningen på en - for den kommercielle virksomhed
fast omkostning - varierer i så høj grad25. For det første bliver det marked, som man skal basere sin forretning på,
mindre, når der ikke er samme pris i hele landet. For det andet, som følge heraf, vil der ikke være samme mulighed for at skalere produkt eller service som i andre markeder.
Beregningen af omkostningerne ved den efterfølgende drift af fordelingsmåleren varierer også betydeligt blandt
netselskaberne. Dette skyldes blandt andet. forskellige opgørelsesmetoder, viser vores rundspørge. Hos nogle selskaber medregnes kun abonnement. Andre medregner også omkostninger til stikprøvekontrol, data-hjemtagelse
og håndtering af drift herunder fejl på måler. Samtidig baserer netselskabernes prismodel sig på enhedsomkostninger og ikke marginalbetragtninger, altså at en måler koster det samme, uanset om der etableres 1 eller 8.
Samlet set betyder disse forhold, at netselskabernes prissætning og prismodel bliver en barriere for introduktion
af fleksibilitetsydelser på det danske energimarked. Det harmonerer dårligt med ideen om økonomisk effektiv
grøn omstilling, idet prismodellen ikke understøtter udviklingen af nye produkter og services i dette led af forsyningskæden.

6.3.2

Fællesregulativet passer ikke til nutidens marked

Ifølge kommercielle aktører udgør også netselskabernes fællesregulativ en barriere. Fællesregulativet skal sikre,
“at alt elektrisk materiel mellem forsyningsnettet og netselskabets måling, vælges og installeres på en sådan måde, at
driftssikkerheden bliver optimal. Fællesregulativet gælder for elinstallationer og brugsgenstande, der er tilsluttet et
lavspændingsforsyningsanlæg tilhørende et netselskab”.
Det betyder blandt andet, at netselskaberne i dag bestemmer målerens placering på huset, og at der er krav om
afstande til transformerstationer, som ikke kan opfyldes, hvis en måler indbygges i et produkt med henblik på
aggregering. Det forhindrer, at eksempelvis Panasonic kan indbygge en måler i en varmepumpe, som forbrugeren
derefter kan tillade en aggregator at skrue op og ned for, ligesom fællesregulativets regler forhindrer, at en måler
kan placeres, hvor det er mest praktisk for forbrugeren. Dette skyldes blandt andet kravet i fællesregulativet om
at netselskabet har adgang til måleren udefra. Dette er ikke muligt, hvis måleren er indbygget i et produkt, som
eksempelvis en varmepumpe.
Een aktør siger: “Fællesregulativet er en udfordring. Det indeholder en række tekniske krav, som er tænkt ind i et helt
andet marked, end det elmarked vi har i dag. Det skal rettes. Dansk Energi vedligeholder Fællesregulativet, som specificerer krav for tilslutning af installationer og anlæg til elnettet, som el-installatører skal overholde. Fællesregulativet stiller blandt andet krav om fasekompensering og om den præcise placering af afregningsmålere. Det gav måske
mere mening tidligere.”

25 Se også afsnit “6.4.3. Store forskelle mellem DSO’ers behandling af nye aktører”.
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6.3.3

Estimerede målerdata giver usikkerhed

En kommerciel aktør har brug for konsistente og pålidelige data for at kunne tilbyde kunderne et ensartet produkt, som også er skalerbart. Dataindsamlingen har vist, at en væsentlig barriere består i, at der i dag er tale om
estimerede målerdata frem for aflæste data. Det giver en usikkerhed for kommercielle forretninger, hvis data ikke
er konsistente. De repræsenterer dermed usikkerhed i businesscasen.
En aktør siger: “Et stykke hen ad vejen er der i dag tale om estimerede målerdata og ikke aflæste data. Det kommer
ikke til at ændre sig trods timeaflæsning, da det er den naturlige konsekvens af den såkaldte flexafregning. For os
betyder det at konsistensen i data svinger. Det øger omkostningerne ved at udvikle nye forretningsmodeller, fordi det
giver usikkerhed i den businesscase, som vi udregner vores indtjening på”.
En anden aktør siger: “Datakvalitet og valide data er vigtigt. Der må ikke være usikkerhed omkring data. Det samme
gælder forsinkelse og refiksering. Refiksering betyder, at en måling skal rettes, og det giver kunden en efterregning.
Elregningen er umulig at overskue i forvejen, men har jeg lavet en aftale med en kunde om timeafregning, og kunden
derfor tror at vedkommende bliver afregnet time for time, og så pludselig får en efterregning, så kan jeg godt forstå
at kunden stopper op og siger: Hvad er det, som jeg skal betale for - har du ikke styr på din forretning? Jeg er som
elhandler 100 pct. afhængig af netselskabet, og påtager mig en risiko, en meromkostning ved kundehåndtering og
potentielt set et tab af en kunde, når min underleverandør - netselskabet - ikke har styr på sit”.
Elnetselskaberne har foreslået at løse problemet gennem såkaldt serielle målinger, hvor eventuelt nye målere
sættes op ved siden af hovedmåleren. De kommercielle selskabers vurdering er dog, at dette er en kompliceret
løsning, som ikke vil komme i brug. Blandt udfordringerne er blandt andet, at der skal indhentes priser fra op til
40 forskellige netselskaber på både måler og installation. Sådan er det fordi Danmark har 40 forskellige selskaber,
og de løser ikke nødvendigvis opgaverne ens.
I tillæg hertil er der ingen sammenhæng i ydelsen ud mod kunden ift. installation og måleropsætning, dvs. at kunden med denne løsning skal have teknisk besøg flere gange. Dels af den måleoperatør, der skal sætte måler op og
dernæst af den kommercielle virksomhed, som skal sætte varmepumpen op. Dette kunne gøres af eet og samme
firma. Endelig er det en udfordring, at der i dag ikke findes nogen instans til at håndtere tvist, hvis der ikke er
enighed om forbruget, dvs. en situation hvor elhandleren og netselskabet når frem til forskellige målinger på eksempelvis en måler opsat i forbindelse med en varmepumpe.
Netselskaberne har foreslået at ændre vilkårene for samarbejdet mellem netselskab og elleverandører. I figuren
ses en sammenligning mellem de gældende og de foreslåede vilkår. Der er altså her tale om en venstre kolonne,
hvor man ser den nuværende løsning, og en højre kolonne, hvor man ser den nye foreslåede løsning, som aktørerne vurderer er dyr og unødigt omstændelig:
NORMALT MÅLEPUNKT TIL AFREGNING

FORDELINGSMÅLER/SERIEL MÅLER

Figur 1 Forslag til vilkår for serviceniveau mellem netselskab og elleverandør (08-08-2019). Kilde:
https://forsyningstilsynet.dk/media/6601/reviderede-vilkaar-for-serviceniveauet-mellem-netselskab-og-elleverandoer.pdf
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I sammenligningen bliver det tydeligt at den foreslåede nye proces er kompliceret og dermed i fare for at komme
til at fungere som en ekstra barriere for de nye kommercielle virksomheder, der ønsker at komme ind på markedet.
For det kommercielle marked lægges der med denne løsning så mange usikkerheder ind, at det bliver tæt på umuligt at skabe en positiv businesscase. Med de nye vilkår bliver arbejdsgangene længere, tiden trækkes ud, og risici
for fejl, der kan opstå undervejs, stiger. Netselskabet og netselskabets performance bliver en variabel i businesscasen for det kommercielle selskab, som i stigende grad bliver afhængig af netselskabet. Det gælder eksempelvis i
forbindelse med installationen af måleren og opsætningen af den.
Dermed kan netselskabernes ejerskab af målerne blive en unødvendig barriere for den grønne omstilling.
LØSNING: Sæt elmåleren fri
●
●
●
●

Elmåleren konkurrenceudsættes. Dette kan gøres som opfølgning på Elreguleringsudvalgets anbefaling om at træffe beslutning vedrørende ansvar for elmåleren i 2020.
Netselskaberne skal pålægges at anlægge en marginalomkostningsbetragtning på prisfastsættelse af
målere og efterfølgende service, såfremt opgaven ikke fuldt ud konkurrenceudsættes.
Specifikke krav til eks. placering af måler mv. i Fællesregulativet bør fjernes.
Sanktioner skal pålægges netselskaber i tilfælde af forsinket levering af data eller inkonsistente data.

6.4 Uens forvaltning hæmmer vejen mod Smart Grid
De kommercielle aktører vil gå ind i markedet på baggrund af en beregning af en positiv businesscase. De vil definere Danmark som eet samlet marked, fordi landet har eet regelsæt. Aktørerne vil vide, at det er et lavmarginmarked, hvor de skal have mange kunder eller kunne sælge deres produkt sammen med andre produkter, for at
overleve. Det kunne eksempelvis være salg af fleksibilitetsydelser, energibesparelser og elsalg.
Baseret på de gennemførte interviews, tegner der sig et billede af de vilkår, der vil være nødvendig for at tiltrække
kommercielle til fleksibilitetsmarkedet.
For det første vil de kommercielle aktører gå efter et enkelt salg af en vare, som er let at forklare og kommunikere
til kunden - herunder at der er kort tid fra kontrakt til ordre-indgåelse. I forbindelse med Smart Grid og nye produkter, kunne det eksempelvis være en standardpakke for installation med fast pris og vilkår. Det skal være muligt at etablere en smidig installations- og montageproces, hvor der er få afbrudte arbejdsprocesser og manuelle
arbejdsgange. Dernæst er det afgørende, at der er fuld transparens og gennemsigtighed i priser og vilkår fra netselskabet. Slutteligt skal der kunne følge en drift med få parter involveret og med sikkerhed for korrekt dataleverance.
Denne type af forudsigelige og gennemsigtige vilkår er ifølge de kommercielle aktører nødvendige, hvis de skal gå
ind på et marked for fleksibilitets- og aggregator-ydelser. Imidlertid viser de gennemførte interviews også, at netop disse vilkår i dag ikke er tilstede. Særligt peger aktørerne på at uens regler omkring dataleverancer, mangel på
regler ved tvist samt uens forvaltning af de eksisterende regler i landets regioner udgør væsentlige barrierer. De
tre punkter uddybes i det følgende afsnit.

EKSEMPEL: “NETSELSKABET KAN ALTID SIGE JA ELLER NEJ UDEN BEGRUNDELSE”
En kommerciel aktør fortæller:
“Tag for eksempel i øjeblikket, hvor der skal laves lovgivning omkring aggregatorerne. Her får vi nu at vide, at vi
skal være skarpe på hvilke anlæg, der skal kunne godkendes. Det skal stå i loven. Men det er en forkert tilgang. I
stedet for skal vi lave rammevilkår, der kan tage højde for de teknologiske spring, der kommer med større og
større hastighed. Vi skal sænke barriererne. Det gør man ikke ved præcist at skrive ind i loven, hvad der duer og
ikke duer, for hvad gør man så, når markedet kommer med noget, som ikke står på listen?
Her åbner man for netselskabernes frie fortolkning. For hvad gør man så når noget ikke står på listen? Så har du i
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bund og grund lukket nogen ude. Så er det op til netselskaberne at sige til og fra. Det er gift for udviklingen og for
omstillingen.”
En anden kommerciel aktør fortæller:
“Vi er plaget af, at netselskabet kan sige ja eller nej ud fra skøn og egen vurdering. Det kommer fra, at de har leveranceansvaret for nettet. De kan altid begrunde og give afslag, fordi nettet ikke har kapacitet, fordi det er for dyrt
eller at det er ude af proportioner - og netselskaberne er ikke forpligtet til at begrunde deres afslag. De kan bare
sige “Nej, det synes jeg ikke”. Det her stopper flere forretningsideer i at blive vakt til live.
En tredje kommerciel aktør giver et eksempel for at sætte mulighederne i perspektiv:
“Netselskaberne har eks aldrig sagt nej til at sætte en ladestander op, men hvornår gør de det? Det er en regulatorisk usikkerhed. Usikkerhed om, hvad man må og ikke må, og usikkerheden om, hvad der driver beslutningen hvilken interesse driver den? Er det virkelig, fordi de ikke kan garantere forsyningssikkerheden eller er det, fordi
de ikke vil servicere Energiselskabet a/s eller samarbejde med ham kommercielle direktør-Hans, som de ikke bryder sig om? Den manglende uafhængighed er det, der skræmmer alle investorer væk.
Tænk hvis jeg eksempelvis ville lave landsdækkende salg af biler, men at det samtidig var den lokale bilforhandler
der skulle bestemme om mine kunder må køre i lige netop hans område, så kan jeg jo ikke sætte mig ned og regne
en forretningsplan igennem. Det ville være useriøst at invitere kommercielle investeringer ind i det marked. Der
skal være sikkerhed for at vi kan drive forretning. Ellers kommer vi ikke. Og på energimarkedet må vi bare konstatere at netselskabernes store interesse i at spekulere i det her ikke kan isoleres. Det er et kæmpe problem”.

6.4.1

Ingen regler for dataleverancer

Ifølge de kommercielle aktører er det en udfordring, at der ikke er tidsfrister for dataleverancer, ligesom det er en
barriere, at der i dag ikke findes regler vedrørende datakvalitet.
De kommercielle aktører har i dag ingen mulighed for at få viden om, hvor lang tid der går, fra en dataleverance
om målepunkter indsendes til datahubben, til de kommercielle aktører kan erhverve den. Der findes heller ikke
klare regler for, hvad der sker, hvis fristerne ikke overholdes. Usikkerheden om dette kan betyde, at virksomheder
holder sig væk fra markedet, hvorved konkurrencen og produktudbud forringes.
Det samme gælder kravet til datakvalitet. Som en aktør siger: “Hvis det er min egen måler, så er det mit ansvar, men
hvad hvis der sker ændring i data, når data kommer tilbage fra netselskabet, hvad sker der så? Er der nogen tilsynsmyndighed, der objektivt, neutralt og hurtigt vil tage sig af det? Og som vil give en kontant sanktion, der svarer til mit
tab?”
Dermed bliver de manglende regler på dataområdet en særskilt barriere, fordi risikoen for de nye selskaber bliver
for stor i tilfælde af inkonsistente data eller langsom levering.

6.4.2

Ingen regler ved tvist

Også på et andet område udgør manglen på regler en udfordring. Der findes eksempelvis ingen aftaler ved en
eventuelt tvist omkring aflæsning af data og håndteringen heraf under den nuværende regulering. Dette gælder jf.
ovenfor også for den nye målerløsning, som netselskaberne har indsendt til Forsyningstilsynets godkendelse (serielle målere). Når en aggregator introduceres kan der opstå en ny type tvist med flere involverede parter, hvor
ingen i dag ved, hvordan processen ved sådan en tvist skal forløbe.
Dette repræsenterer en væsentlig usikkerhed hos kommercielle aktører, idet en tvist kan være omkostningsfuld.
Uforudsete omkostninger som udgifter til advokater, ekstra målinger osv. kan ødelægge en ellers levedygtig businesscase. Igen bliver ansvaret for elmålerne, med respondenternes ord, en showstopper.

28

6.4.3

Store forskelle mellem DSO’ers behandling af nye aktører

Der kan være væsentlige forskelle i de omkostninger, der er forbundet med de nye kommercielle aktørers adgang
til data. Landets knap 40 netselskaber har nemlig vidt forskellige praksis for håndtering, godkendelse og administration af data. Forskellighederne i praksis er mulige, fordi der i dag ikke findes en specifik, men blot en såkaldt
metodegodkendt standardaftale, der regulerer de kommercielle selskabers brug af nettet.
Da der er tale om et lavmargin marked, hvor de kommercielle aktører skal have mange kunder før de kan se en
positiv businesscase, er forudsigelighed omkring omkostninger altafgørende. På grund af den forskelligartede
praksis risikerer de kommercielle selskaber derfor at skulle regne på 40 forskellige businesscases for at realisere
deres forretningspotentiale - herunder, at der i nogle dele af landet slet ikke kan etableres en positiv businesscase.
Samtidig udgør selve administrationen af netselskabernes samarbejde med de kommercielle aktører en barriere.
En aktør siger: “Jo færre regler, der er at leve op til som kommercielt selskab, og jo færre geografiske forskelle - desto
bedre. Businesscasen på en en varmepumpe med en integreret måler ryger hurtigt i dag: Der er ikke mulighed for
elektronisk betaling. Faktura får du på mail. Der er lav grad af leverandørservice, og kontakten til netselskaberne går
dermed hen og bliver en administrativ byrde, fordi du skal i kontakt med 40 forskellige netselskaber - og så er businesscasen faktisk allerede røget. Tag eksempelvis Trefor. Her koster en måler 6.-7.000 kr., mens den hos Radius koster
18.000 kr. Faktisk gør deres bureaukrati og bøvlede administration det langt dyrere at køre videre med deres målere
end det vil være for mig, at købe en måler og tilbyde til kunden. Her sætter jeg op og tager hele risikoen. Det er langt
mere attraktivt”.
Den uensartede praksis efterlader de kommercielle selskaber med mange ubesvarede spørgsmål: “Hvad bliver
netsselskabernes pris for at lukke op for markedet? Hvordan bliver prissætningen – bliver den ens i hele landet?
Kommer der en tilslutningsafgift – og vil den være der i alle områder?
Som en aktør siger: “I bund og grund er udfordringen, at jeg skal forholde mig til et forskelligt scenarie i hvert enkelt
område i landet. Det betyder, at jeg får problemer med at levere et landsdækkende produkt – og jeg har potentielt 40
forskellige scenarier som jeg skal forholde mig til ift. gebyrer, teknologikrav, tilslutningskrav, juridisk bindende aftaler, eventuelle betalingsforpligtelser, sikkerhedsstillelse – og sikkert en række flere ting, som jeg ikke har kendskab til.
Det er svært at forholde mig til på nuværende tidspunkt, fordi det hele er så uklart”.

EKSEMPLER PÅ FORSKELLIG FORVALTNING OG DERMED FORSKELSBEHANDLING
Kommercielle selskaber oplever, at at de lokale DSO’er kan behandle dem forskelligt:
● Energispareordningen: Udgangspunktet er lige behandling for alle. Nogle DSO’er udbetalte bedre tilskud
til egne kommercielle søsterselskaber end andre kommercielle selskaber.
● Samfakturering for el: DSO’erne skulle samfakturere med alle kommercielle selskaber, som bad om det,
men fortolkede og implementerede dette på vidt forskellige måder overfor samme kommercielle selskab.
● Standardvilkår: DSO’erne tilbyder netbenyttelse i deres lokale område på en række vilkår. Aftalen forvaltes forskelligt eksempelvis i forbindelse med krav om sikkerhedsstillelse, hvorved kommercielle selskaber
behandles forskelligt.
Kilde: Blandt andre www.defrieenergiselskaber.dk

Forskellighederne mellem DSO’ernes måde at samarbejde med kommercielle aktører på, kommer også til udtryk i
en meget forskellig måde at fortolke bestemmelserne i lovgivningen på.
I Elreguleringsudvalgets rapport26 beskrives markedet for måleoperatører som landsdækkende og ensartet. Den
oplevelse genkender flertallet af de kommercielle aktører ikke. De skal forholde sig til forskellig praksis for administration og fortolkning af regler.
Ophænget er Elforsyningslovens §73b, en bestemmelse, der undtager standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser mv. fra bestemmelserne i konkurrencelovgivningen omkring konkurrencebegræn-

26 Energistyrelsen (2014:54).
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sende aftaler og misbrug af dominerende stilling. Den metodegodkendte standardaftale et godt eksempel på, hvad
dette betyder for kommercielle aktører.
Det forstærker skævvridningen, at Forsyningstilsynet ikke kan føre tilsyn med den konkrete adfærd hos netselskaberne i forbindelse med deres aftaler med de kommercielle aktører, fordi tilsynet alene godkender den metode, som netselskaberne eksempelvis fastsætter en sikkerhedsstillelse efter. Kommercielle selskaber er således
overladt til at civile søgsmål. Dette er kendt i branchen, og når det populært sagt er gratis at forskelsbehandle, og
dermed stille forbrugerne og markedet ringere, så opstår der uhensigtsmæssige incitamenter.
Bestemmelsen betyder også, at Dansk Energi kan diktere vilkår, der også gælder elhandelsvirksomheder, som
ikke er medlemmer hos Dansk Energi. Dette er endnu et eksempel på, at §73b udgør en skævvridning af konkurrencen. Den enkle løsning er at lade aftalefriheden i Elforsyningslovens §73b erstatte af regler på lovsniveau.

LØSNING: ENS FORVALTNING
●
●
●

Erstatte Elforsyningslovens §73b om frivillige aftaler med regler på lovsniveau.
Sikre, at regler på lovsniveau gælder for alle netselskaber, således at der er et ens serviceniveau fra
netselskaberne ud mod deres kunder, dvs. de kommercielle selskaber.
Der bør udstedes en bekendtgørelse med klare regler for tvist om datakonsistens. I tilfælde af uenigheder skal netselskaberne pålægges sanktioner svarende til de omkostninger, som de pålægger den
kommercielle aktør.

6.5 Mangel på selskabsadskillelse
EU har med Clean Energy Package27 sat dagsordenen, og krævet at medlemsstaterne forholder sig regulatorisk til
en række spørgsmål. Det er dog fortsat op til de enkelte medlemsstater at tilpasse lovgivningen til lokale forhold.
Hvis implementering af Smart Grid og smart energi skal lykkes, er det - blandt andet ifølge EU - en forudsætning,
at DSO’erne hjælper de nye, kommercielle aktører, der skal bidrage til at sikre fleksibilitetsydelserne, ind på markedet. Dette kræver, at DSO’erne fokuserer på at løse deres monopolopgaver frem for, som tilfældet er i dag, at
varetage både monopolopgaver og konkurrenceudsatte opgaver gennem tilknyttede handelsselskaber.
Behovet for den uafhængighed i markedet understreges også af Council of European Energy Regulators (CEER)28,
der påpeger, at der skal være en klar adskillelse af monopolopgaver (eks. drift af net) og kommercielle opgaver
(eks. salg af strøm).
I maj 2017 skrev den europæiske sammenslutning af regulatorer, ACER Europe, et positionspapir som opfølgning
på Clean Energy Package, hvis konklusioner er væsentlige også i sammenhæng med aggregatorrollen:
“ACER støtter strammere krav til selskabsadskillelse, der skal sikre, at DSO’en er en neutral markedsfacilitator. Det er
særligt vigtigt i takt med at energiomstillingen finder sted, fordi den skaber mange nye produkter og services. Et passende niveau af unbundling skal sikre, at Clean Energy-pakken får fuld effekt. Målet for Clean Energy-pakken er, at
den skal være til gavn for forbrugerne”29.
ACER argumenterer for, at netselskaberne skal handle neutralt, og at de skal fokusere på opgaver, der knytter sig
til monopolet frem for aktiviteter, som andre kunne løse. Det er ifølge ACER30 væsentligt fordi:
●

“Markeder med velfungerende konkurrence er generelt bedre end regulerede markedet til at levere outcome,
som skaber værdi for forbrugernes penge.

27 European Commission (2019) Se afsnit 5.1. EU.
28 Council of European Energy Regulators (2019a).
29 ACER (2017:2).
30 ACER (2017:2).
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●
●
●

Når netselskaberne involverer sig i konkurrenceudsatte aktiviteter - som lagring - så er der risiko for at de
kan favorisere deres koncernforbundne virksomheds løsninger/service (eks. lagring før demand-side response), hvorigennem omkostningerne stiger og hvorved incitamenter til investering og innovation afskrækkes.
Netselskaber kan på unfair vis favorisere forskellige typer af forbrugere, hvis de bliver direkte markedsdeltagere på disse services.
Tillid til netselskabernes neutralitet er et nøgleelement i markedet”.

Det, der i praksis sker med et større antal aggregatorer i markedet, er, at efterspørgslen efter udvidelser af det
lokale DSO-elnet formindskes: Jo mere efterspørgsel, der tages ud af nettet - jo mindre netbelastning - og jo færre
penge vil netselskaberne få bevilliget til udvidelse af nettet. DSO’erne har således et økonomisk incitament til at
bremse udviklingen af aggregatorfunktionen. Det udgør en mulig barriere for Smart Grid.
6.5.1

Huller i liberaliseringen af elsektoren i Danmark

Historisk har den danske elsektor været monopoliseret, men siden år 2000 har den del af detailsektoren, der vedrører handel med el, været liberaliseret31. For forbrugere med et årligt forbrug under 100.000 kWh årligt dog
først fra 2003. Siden da har transport af el i distributionsnettet og detailhandel med el principielt været adskilt. I
engrosleddet er transmissionsnettet på tilsvarende vis monopoliseret, mens engroshandlen er konkurrenceudsat.
I forbindelse med implementering af eldirektivet i 2009 valgte man fra dansk side at undlade at stille krav om
ejermæssig adskillelse mellem monopolaktivitet i netvirksomheden og koncernens øvrige konkurrenceudsatte
aktiviteter f.eks. elhandelsvirksomhed32. Eldirektivet blev implementeret i dansk ret, således at minimumskravene var opfyldt. Konsekvensen blev, at netvirksomheden skal udskilles i en særskilt juridisk person med begrænset
ansvar33. Denne bestemmelse er i 2017 skærpet således, at netvirksomheden ikke længere må have samme navn
som øvrige virksomheder i den vertikalt integrerede virksomhed.
Formålet med elmarkedets liberalisering og kravene i eldirektivet fra 2009 var at sikre en effektiv og velfungerende energisektor.
Hvad eldistributionsvirksomhed angår, så accepterede Danmark, at distributionsnettet fortsat kunne være ejet i
vertikalt integrerede virksomheder. Distributionsnettet skulle dog udskilles i en særskilt juridisk person, der skal
opfylde visse krav til selvstændig identitet, og der skal være fri og lige adgang til at benytte nettet. Disse krav skal
blandt andet sikre, at de vertikalt integrerede virksomheder ikke kan opnå en konkurrencefordel ved at eje et distributionsnet, sammenlignet med eksempelvis elhandelsvirksomheder, der ikke ejer et distributionsnet.
De uafhængige kommercielle selskaber oplever imidlertid ikke, at der er tale om reel adskillelse. Som understøttelse af deres oplevelse, henviser de blandt andet til de mange sager omkring koncerninterne handler på milliardordningen for energibesparelser samt Forsyningstilsynets undersøgelser i 2019 af koncernintern handel med nettab, som fortsat pågår34.
For så vidt angår problematikken omkring koncerninterne handler i forbindelse med energispareordningen, har
Statsrevisorerne udtalt, at “energiselskaberne ikke har haft økonomiske incitamenter, hverken til at indberette korrekt eller til at realisere energibesparelserne til færrest mulige omkostninger”35. For selskaberne har det været muligt at handle på denne måde, fordi det i dag er lovligt at handle koncerninternt for større millionbeløb uden udbudspligt.
I forlængelse heraf har Forsyningstilsynet i slutningen af 2019 udgivet tre rapporter, der sætter fokus på konkurrencen på elmarkedet. Konklusionerne viser, at der er store udfordringer, eksemplificeret ved følgende citater fra
de tre rapporter:

31 Forsyningstilsynet (2016).
32 Afsnittet bygger på juridisk notat udarbejdet i forbindelse med rapporten (2019). For yderligere se rapportens bilag 9.5.
33 Elforsyningsloven: Krav om udskillelse af netvirksomheden følger elforsyningslovens §47, stk, 4. Udover kravet om udskillelse i særskilt juridisk person, er der stillet krav til netvirksomhedens særskilte identitet, i elforsyningslovens §20b. For yderligere se rapportens bilag 9.5.
34 Se blandt andet Danmarks Radio (2019a): “Elselskaber kommer under lup for mulige overpriser på strøm” og Danmarks Ra-

dio (2019b): “Forskerne har talt: Ja, det blev et klimavalg”.
35 Rigsrevisionen (2017:5).
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●

Dataproblemer og mangel på gennemsigtighed umuliggør nøgletalsanalyse36
○ “Der er så betydelige dataproblemer og mangel på gennemsigtighed, at det ikke er muligt at lave en
dækkende og retvisende analyse.
○ Dataproblemerne består især i, at der generelt ikke foreligger og pt. ikke kan fremskaffes dækkende
og særskilte regnskabsdata for virksomhedernes el-handelsaktivitet alene”.

●

Regulering sikrer ikke neutralitet og uafhængig adfærd37
○ “At der typisk er ingen eller meget få ansatte i koncernernes netselskaber, at deres medarbejdere ofte arbejder med kommercielle aktiviteter i koncernen, og at netselskaberne er underlagt uklare
governancekrav
○ At ovenstående rejser tvivl om netselskabernes uafhængig og markedsneutrale adfærd med deraf
følgende risiko for markedsforvridende adfærd
○ At der er en række udfordringer for netselskaberne med at redegøre for prissætningen af koncerninternt købte ydelser, hvilket giver en betydelig risiko for at forvride konkurrence på detailmarkedet
for el”.

●

Personsammenfald giver risiko for konkurrenceforvridning38
○ “Der er omfattende personsammenfald på ledelsesposterne i virksomheder med under 100.000 forbrugere, som er undtaget særlige habilitetsregler
○ Der findes mange ”koncerninterne forbindelser” i syv af de otte netvirksomheder med over 100.000
forbrugere, der er omfattet af habilitetsreglerne
○ Der er ikke tegn på, at elkoncerner har overtrådt de gældende krav til habilitet, men habilitetsreglerne er utilstrækkelige til at sikre vandtætte skotter”

Koncernintern handel giver de koncernforbundne handelsselskaber kommercielle fordele i form af eksempelvis
faste, store ordrer med vilkår og priser, som selskaber uden for koncernen ikke har adgang til. Denne metode for
opgaveløsning kaldes entreprenørmodellen.
Overordnet set vil interesserne indenfor koncernforbundne selskaber altid være sammenfaldende, så længe ejerinteressen er sammenfaldende. Uanset krav til adskillelse i ledelsesfunktioner vil intet ledelsesmedlem i en koncernforbundet handelsvirksomhed træffe en beslutning, der kan skade den koncernforbundne netvirksomhed og i
særdeleshed heller ikke omvendt. Tværtimod vil man altid søge at fremme egne samlede koncern-interesser.
Det vil i enhver vertikalt integreret koncern samlet set være underordnet, om overskud tjenes og egenkapital genereres i monopolaktiviteten eller i handelsaktiviteten. Den manglende adskillelse medfører desuden risiko for
krydssubsidiering, der er skadeligt for konkurrencen. Endelig kan manglen på adskillelse medføre forøgede netomkostninger.
Det er i praksis umuligt at opstille et håndhævbart krav om, at koncernforbundne virksomheder i deres daglige
praksis skal fungere adskilt og uafhængigt. Det gælder altså også intern samhandel.
Samlet set fører den manglende adskillelse dermed til en konkurrencemæssig skævhed og kommer dermed til at
udgøre en barriere for at få de mindre, kommercielle, virksomheder, der skal bidrage til implementeringen af
Smart Grid, ind på markedet. Hvis DSO’erne skal løse smart grid-opgaver effektivt, vil en forudsætning være selskabsadskillelse samt ophør af entreprenørmodellen, og dermed at alle opgaver sendes i udbud.
Særligt elnetselskaberne har gennem de senere år udtrykt stærke indvendinger mod både selskabsadskillelse og
ophør af entreprenørmodellen. Det er eksempelvis kommet til udtryk i rapporten fra Elreguleringsudvalget, hvor
Dansk Energi havde en mindretalsudtalelse39.

36 Forsyningstilsynet (2019c).
37 Forsyningstilsynet (2019b).
38 Forsyningstilsynet (2019a).
39 Energistyrelsen (2014).
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LØSNING: KLAR SELSKABSADSKILLELSE
●
●

Ejermæssig selskabsadskillelse. I forbindelse med udløb af netselskabernes bevillinger fra 2021 kan
der stilles krav om, at selskaberne ikke samtidig kan eje både netvirksomhed og kommerciel virksomhed.
Entreprenørmodellen afvikles og alle opgaver sendes i udbud.

6.6 Modsatrettede interesser påvirker aggregator-processen
Historisk set har driveren i processen for at få integreret aggregatorer i det danske energisystem været brancheorganisationerne DI og Dansk Energi i samarbejde med Energinet. De har brugt ressourcer på at udvikle fire markedsmodeller for fleksibelt forbrug. Formålet med arbejdet var at forbedre rammerne for aggregatorer i elmarkedet ved blandt andet “at implementere, henholdsvis facilitere fire markedsmodeller for fleksibel el og definere aggregator blandt elmarkedets forskellige aktører”. Dette arbejde har pågået siden 2016. Energinet har i efteråret 2010
startet pilotprojekt for levering af frekvensreserver fra aggregatorer uden en balanceansvarlig, mens der stadig
afventer igangsættelse af pilot for aggregatorer med ændrede kvalitetskrav til måling. Ingen af markedsmodellerne er blevet implementeret.
Status er, at arbejdet med at implementere og facilitere muligheden for aggregatorer nu foregår i regi af Energinets arbejdsgruppe Dialogforum, hvor repræsentanter fra både Energinet (TSO), netselskaber (DSO) og kommercielle selskaber er repræsenteret. I Dialogforum er aggregatorer på dagsordenen, men det er ikke et særskilt forum, der alene arbejder med denne problemstilling. Derudover bliver der i Energinet også arbejdet med at teste
aggregator modeller i samarbejde med DSO’erne og Dansk Energi i regi af Markedssamarbejdsudvalget samt i
regi af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde med Markedsmodel 3.0. Her er der fokus på at implementere europæiske regler for bl.a. aggregatorer i dansk lovgivning. Markedsmodel 3.0 er et initiativ igangsat på
baggrund af den forrige regerings energiplan.
For at etablere en proces, der målrettet arbejder for at realisere politiske målsætninger for grøn omstilling, er det
væsentligt, at en uafhængig myndighed forestår styringen. Interesserne hos TSO, DSO og kommercielle selskaber
trækker ikke nødvendigvis i den samme retning. Derfor vil det have flere fordele - herunder, at der sikres en objektiv og neutral inddragelse af relevante parter, samt at alle parter høres - hvis der etableres en klar statslig styring af processen.
Behovet herfor understreges af, at de økonomiske interesser hos særligt DSO’en er stærke, og at de ikke nødvendigvis flugter med samfundets. DSO’en har en økonomisk interesse i at nettet udbygges. Ikke nødvendigvis i, at
efterspørgslen efter netudbygning reduceres, hvilket vil være tilfældet, hvis fleksibilitetsydelser og kommercielle
aggregatorer får succes. Den stærke informationsasymmetri mellem DSO og staten medfører, at processen risikerer, at blive trukket i langdrag, og at der er risiko for, at stærke interesser påvirker og eventuelt skævvrider arbejde og målsætninger.
De mindre aggregatorer fremhæver behovet for en styret proces, som afgørende for at komme i gang med forretningen, fordi de har brug for klare rammevilkår for deres forretning.
Alle de kommercielle aktører giver udtryk for et ønske om, at Staten påtager sig en aktiv frem for en reaktiv rolle,
når det gælder styringen af processen omkring aggregatorerne. De giver samtidig udtryk for, at de har svært ved
at se, hvordan processen i dag styres, og hvordan der bliver fulgt op på den. Endelig har de en oplevelse af, at de
etablerede koncernforbundne selskaber har en økonomisk egeninteresse i at holde andre interesser udenfor.
Ønsket om klare rammer gælder også udviklingen af et reelt og gennemsigtigt handelsmarked for fleksibilitet. De
kommercielle aktører fremhæver, at selvom der har været arbejdet med udvikling af regulerkraftmarkedet i omkring ti år, er markedet for fleksibelt forbrug for også mindre aggregatorer først nu ved at komme i gang40.

40 Se eks Energinet (2009).
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6.6.1

Energinets styring (TSO)

For at få flere markedsaktører på banen, skal den overordnede TSO, dvs. Energinet, arbejde målrettet for at fjerne
unødvendige barrierer for markedsdeltagelse. Det er en opgave, som organisationen har forpligtet sig på41.
Energinet har fastsat følgende indsatsområder for udvikling af markedet for fleksibilitet:
1.

“Tilpasse markedsrammer og fjerne unødige barrierer; fokus på projekter, der kan være med til at udfordre og evaluere markedsrammer og -regler, så markedsrammerne altid er tilpasset udviklingen. Vi skal
gøre det nemt at levere fleksibiliteten og vi skal sikre færrest mulige transaktionsomkostninger, så værdien
af at levere fleksibilitet øges.

2.

Stimulere aktører til udvikling; fokus på datatilgængelighed, transparens, kommunikation og tydelighed
omkring muligheder i markedet, der skal være med til at sikre, at aktører er omstillingsparate og udvikle
med tanke på fremtiden.

3.

Understøtte nye løsninger i markedet; fokus på projekter, der drives af eksterne parter, hvor Energinet i
højere grad deltager i projekter som sparringspartner og rådgiver. Det er en forudsætning, at der i projektet
er noget nyt og at der ses et potential og perspektiv i projektet.”

Imidlertid udgør det en særskilt barriere, at der ikke er sat en struktureret proces op for at drive dette arbejde
frem. Energinet skal balancere en virkelighed med forskellige teknologier og aktører i energimarkedet., og understreger at man ikke ønsker, at drive hverken en pick-the-winner-strategi eller foretage et sats på én bestemt forretningsmodel. Dernæst er lovgivningen endnu ikke færdig implementeret.
Tilgangen fra Energinet er i dag den, at Energinet vil “lade markedet tage sig af fremtiden med os som sparringspartner”. Det betyder, at markedet skal drive nye løsninger frem, men dermed også, at Energinet forholder sig mere passivt, end markedsaktørerne ønsker sig.
Energinet gav under et oplæg juni måned 2019 udtryk for følgende:
“I processen her (for udvikling af fleksibilitetsmarkedet, red.) er Energinets vigtigste opgave at opsamle de erfaringer, der gøres, så det kan være med til at udvikle vores markedsrammer til at være fremtidsparate og agile. Det handler grundlæggende om, at vi skal være bevidste om, at vi har en rolle i at hjælpe andre på vej. Dette er et skridt på
vejen til at sikre, at forbruget vil reagere i situationer med både effektmangel og effektoverskud.
Vi skal være bevidste om, at de valg, vi træffer og de rammer vi stiller op, også har betydning for vores omgivelser. Vi
skal bruge tid på at stille os selv spørgsmålene:
”Hvordan kan vi bedst understøtte udviklingen, så der ikke er unødige barrierer for, at nye teknologier og nye aktører
kan bidrage med fleksibilitet, der er med til at opretholde forsyningssikkerheden?” og ” Hvad kan vi gøre for at hjælpe
nye løsninger på vej, så elsystemet får tilført mest mulig fleksibilitet? Det er ikke kun vores omgivelser og de aktører,
der arbejder på de markedet, vi skaber, der skal være fleksible. Det skal vi også”.
Markedsaktørerne roser Energinet for den åbne og positive tilgang, som blandt andet har mundet ud i nedenstående oversigt over status for udviklingsprojekter:

41 De Frie Energiselskaber (2018).
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Figur 2 Energinet: Status for udviklingsprojekter (juni 2019). Kilde: Energinet oplæg juni 2019

Tilgangen lader dog stadig noget tilbage at ønske for markedsaktørerne, fordi den kræver, at de private virksomheder - herunder også helt små, nye tech-virksomheder - selv skal nedbryde de vidensbarrierer, der er for handel
på regulerkraftmarkedet, udviklingsmuligheder i markedet osv. Idet der er tale om policymaking, ville det være
ønskeligt, om myndigheder og regulator satte sig for bordenden for at sikre, at det ikke bliver områdets stærke
interesser, der kommer til at drive, udvikle og forme energipolitikken.
Hvis den vigtigste opgave for statens TSO er “erfaringsopsamling”, så vil markedet, ifølge de kommercielle aktører,
udvikle sig for langsomt.
Hvis markedet skal udvikle sig i samme hast, som de politiske målsætninger tilsiger, skal der arbejdes mere struktureret for at nedbryde regulatoriske barrierer. Det skal med andre ord være en del af formålsbeskrivelsen for
Energinets arbejde. Samtidig skal det sikres, at Forsyningstilsynet, som godkender Energinets markedsmetoder,
har samme fokus og strategi, da det ellers kan forsinke implementeringen af de identificerede ændringer.
Eksempel på modsatrettede interesser i aggregator-processen: Markedssamarbejdsudvalget er for branchen
selv:42
Markedssamarbejdsudvalget arbejder for at TSO og DSO finder løsninger på drift og balancering af elnettet i fremadrettet.
Deltagerne i udvalget har været Dansk Energi og Energinet samt repræsentanter fra netvirksomhederne. Repræsentanterne er Dinel, N1, KONSTANT, Trefor Elnet og Radius.
Formålet er “at understøtte et tillidsfuldt og effektivt samarbejde om udviklingen af distributions- og transmissionsselskabernes opgaver som neutrale markedsfacilitatorer. Udvalgets opgaver er rettet mod de områder, som ligger inden for de naturlige monopoler i elforsyningen, såsom formidling og udveksling af måledata og skabe markedsrammer for effektiv aktivering af
distribuerede ressourcer”.
Formålet er også at “udarbejde fælles positioner på kommende europæisk regulering, herunder særligt kommende europæisk regulering af distribueret fleksibilitet og andre samarbejdsflader mellem netvirksomheder og TSO’er - og at skabe
“opmærksomhed på netselskabernes egen interesse (DSO) og opmærksomhed på, at TSO ikke kan drive en proces, hvor de ikke
har hånd/halsret over aktørkredsen”.
Særligt sidstnævnte sætter hovedet på sømmet ift. problemstillingen: Ministeriet og regulator skal være meget opmærksom på den alliance, der kan dannes mellem TSO og DSO, som kan modarbejde formålet med fleksibilitetsydelser ud fra
deres egen virksomheds interesse. Det kunne eksempelvis være at problematisere balancering af nettet, hvis aggregatoren
kan være andet og mere end elhandler.

42 Energinet (2019d).
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6.6.2

Energistyrelsens styring

Energistyrelsen leder en proces, der har til formål at tilpasse den nuværende danske markedsmodel, der ikke er
designet til at kunne håndtere så store mængder vedvarende energi, som Danmark forventer i fremtiden.
De to væsentligste tematikker i processen er: “Fremme af lokale fleksibilitetsydelser via aktive forbrugere og nye
aktører samt “Udvikling af DSO’ernes rolle i den grønne omstilling”. Projektet ledes af en styregruppe, hvori Energistyrelsens øverste ledelse indgår, og er inddelt i tre arbejdsgrupper:
●
●
●

Arbejdsgruppe 1: Nye aktører og markedsroller
Arbejdsgruppe 2: Videreudvikling af markederne
Arbejdsgruppe 3: Understøttende regulering.

Arbejdet skal bygge videre på den nuværende markedsmodel kaldet Markedsmodel 2.0. samt engrosmodellen.
Det overordnede formål er at udvikle et sammenhængende oplæg for at fremtidssikre markedsmodellen for det
danske elmarked med anbefalinger til regler og initiativer.
Processen skal løbe i 1-2 år. Det er de kommercielle selskabers opfattelse, at den proces vil være for langsom, og
at man allerede i dag, såfremt lovgivningen gav mulighed for det, ville kunne tilpasse markedet på en række områder. Som tidligere beskrevet, kunne varmepumper til private med individuelle målere eksempelvis rulles ud
med det samme, hvis dette var tilladt med ansvar for egen måling. Der findes altså en række eksempler på tiltag til
implementering af Smart Grid, der allerede er identificeret, og som ikke kræver yderligere proces.

LØSNING: KLAR STATSLIG STYRING
●
●

Klart ansvarsophæng i ministeriet for at definere projektets formål, proces og tæt at følge målopfyldelse.
Opmærksomhed på netselskabernes egen interesse i tilrettelæggelse og styring af processer.

6.7 Et samlet og velfungerende marked mangler
Forudsætningen for, at de kommercielle aktører kan agere på et marked, er klare rammer, kommunikation og
klarhed over markedsmekanismerne: Hvor kan der handles hvornår - og under hvilke forudsætninger?
Ifølge EU’s direktiv for det indre marked for elektricitet bør den valgte model for markedet “omfatte gennemsigtige og retfærdige regler, der tillader uafhængige aggregatorer at udfylde deres rolle som mellemled, og sikre, at slutkunden i tilstrækkelig grad får gavn af deres aktiviteter. På alle elektricitetsmarkeder, herunder markeder for systemydelser og kapacitetsmarkeder, bør produkterne defineres, således at markedsdeltagere i fleksibelt elforbrug
fremmes43.” Der er brug for, at så mange aktører som muligt kan deltage, og for at volumen i markedet bliver af en
størrelse, som kan gøre markedet interessant.
Energinet definerer kapacitetsmarkedet således: “I et kapacitetsmarked sikres hele den mængde produktionskapacitet (fluktuerende energikilder og udlandsforbindelser undtaget) og/eller fleksibelt forbrug, der er nødvendig for at
sikre en given målsætning for effekttilstrækkelighed. Der sættes således en eksplicit pris på værdien af effekt”.
Det er fra forskellig side foreslået, at netselskaberne skal udbyde en ydelse på en radial i et bestemt lokalområde det kunne eksempelvis være alle husstande på en given vej - ud fra den strategi, at det er den enkelte DSO, som
selv kender sit lokale net bedst, og derfor kan foretage den korrekte vurdering ud fra lokale geografiske forhold.
Udfordringen kan være, at selskaber der udbyder en sådan type ydelse, ikke har noget incitament til at se på, hvad
elnettet som helhed har brug for. Der er altså risiko for en økonomisk suboptimering ift. det samlede elnet.
Konsolideringen af elmarkedet vil indenfor en kortere årrække være tilendebragt. På dette tidspunkt vil der være
3-5 netselskaber tilbage. De to største selskaber SEAS NVE og Nordlys vil allerede i dag være en konsolidering
størrelsesmæssigt af hhv. selskab nr. et og to - samt nr. tre og fire. Derefter vil disse to selskaber sammen med fire
andre have omkring 80 pct. af det samlede marked. Derfor bør det overvejes, hvorvidt fleksibilitetsydelser på lav43 Den Europæiske Unions Tidende (2019).
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spændingsnettet, dvs. DSO’ernes net, og det overliggende net, dvs. TSO’ens net, kan udbydes på eet og samme
marked.
Således kunne Energinet blive den samlede “market maker”, og dermed være den aktør, der havde det samlede
overblik over forbruget for fleksibilitet. Dette skal ses i sammenhæng med den transition, der finder sted nu fra
central planlagt energipolitik til en mere decentral tilgang, hvor forbrugerne via et marked skal sende et signal til
kommercielle aktører. Således kunne det også være Energinet, der tog stilling til på baggrund af ansøgning fra
DSO’en om hvorvidt selskabet kunne lægge et nyt kabel i jorden eller hvilken løsning, der skulle til i det konkrete
området baseret på en samlet vurdering, prioritering og læring på tværs af netområder.
Forslag har været fremme om, at DSO-selskaber skulle udbyde eksempelvis fleksibilitetsydelser, der kan afhjælpe
kapacitetsproblemer på en radial.. Formålet er at undgå overinvesteringer i elnettet - herunder fejlgæt på behovet
på en radial. Denne løsning fordrer, at netselskaberne hver især laver deres egne udbud på baggrund af deres egne lokale behov - populært sagt “radial for radial”. I dette setup er aggregatoren underleverandør til netselskabet.
Måske på baggrund af et udbud alt afhængig af udbuddets størrelse.
Det er svært at forestille sig, at et kommercielt selskab, der lever af at finde og dække et behov hos en kunde, også
vil være i stand til at udtænke en forretningsmodel, der er levedygtig på en presset radial. Altså: Netselskabet har
købt en ydelse hos en kommerciel part, og netselskabet har ikke længere har ansvar for eksempelvis, hvordan
fordelingen prismæssigt bliver mellem “belastere” og “hjælpere” af radialen. Det vil være utopi at tro, at kommercielle aktører vil påtage sig den investeringsrisici, der vil være ved, at garantere kapacitet på en radial mod så også
at skulle være den, der havde ansvaret for kollektivt at udjævne regningen mellem de forbrugere på radialen, som
hhv. skulle straffes eller belønnes økonomisk for at sænke forbruget.
Hvis kommercielle selskaber skal lave individuelle aftaler med forbrugerne, skal det være på et transparent, gennemsigtigt B-t-C-marked, hvor der gælder almindelige markedsregler. Der bør ikke etableres et marked for hver
DSO, idet DSO’erne efterhånden også har fået vældig variation i deres størrelse. Der bør etableres et marked for
såvel DSO og for TSO for at skabe maksimal klarhed i markedet og for at skabe så stor volumen i markedet som
muligt.

6.7.1

Reduktion af lokal nettarif

Direktivet giver mulighed for, at der kan fastsættes krav om kompensation, hvis en kommerciel udbyder tjener
penge på fleksibilitetsydelser. Når en aftale om fleksibilitetsydelser indgås mellem en forbruger og en virksomhed,
skal den kommercielle virksomhed udbetale en kompensation til forbrugeren.
Med den lavmargin og lavinteresse, der i dag er for elmarkedets produkter, er det svært at forestille sig, at kunden
med en besparelse på elforbruget ikke også samtidig får del i den besparelse kontant. Vores rundspørge til interesserede aggregatorer viser at en kontant-besparelse er en del af forretningsmodellen hos alle. Det er det også
hos een af landets eksisterende aggregatorer True Energy, hvor kunden får en kontant besparelse, og hvor eksempelvis True Energy får betaling for at levere hardware og software, der har gjort besparelsen mulig.
Et krav om en centralt besluttet kompensation kan begrænse og binde aktører i deres tilbud og muligheder for at
udnytte kundernes fleksibilitet til gavn for samfundet - og vil dermed udgøre en barriere for et velfungerende elmarked. Det er muligt at introducere en lang række barrierer ved krav om administrativ prissætning evt. med TSO
eller DSO som mellemmænd, men det vil samtidig være en introduktion af kompleksitet, som er unødvendig for at
opnå målet om at få fleksibilitetsydelserne i spil.
Den omvendte argumentation kan også bringes i spil: Indenfor for direktivet vil det være muligt at overveje, om
forbrugerne bør tilbydes kompensation fra hos deres netselskab, idet de nu hjælper netselskabet med at undgå
unødvendige investeringer i elnettet. Dette kunne eksempelvis være en trappemodel, der alt efter hvor stor en
mindre belastning, som forbrugeren kunne tilbyde, fik en reduktion i deres nettarif.
Etablering af sådan et marked kan også løse en anden problematik. For hvornår skal et netselskab udnytte fleksibilitet og hvornår skal et netselskab udbygge? Med Energinet som “market maker”, har kommercielle selskaber herunder de energi-kollektiver, som reguleringen skal lave plads til - eet sted, de kan henvende sig. De skal ikke
både henvende sig hos TSO og DSO og forholde sig til mindre markeder og eventuelle forskellige regler forvaltningsmæssige rutiner. DSO’erne kan melde deres behov ind til Energinet, der efterfølgende kan hjælpe den lokale
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DSO med viden om løsninger i andre DSO-områder på lignende problemstillinger og med at godkende en udbygning af nettet, såfremt en fleksibilitetsløsning ikke kan findes.
Der har været drøftelser om udbetaling af kompensation til forbrugerne fra enten TSO eller DSO for at stille sit
forbrug fleksibelt til rådighed. Det må forudsættes, at der i den kommercielle aktørs aftale med forbrugeren indgår en aftale indgået på markedsvilkår- herunder at reduktionen i energiforbruget også slår igennem på eksempelvis lavere lokalnettarif. Helt naturligt skal forbrugeren betale for drift og vedligehold af det lokale net, men hvis
forbrugeren sparer det lokale netselskab for udbygning af det lokale net, så bør det overvejes om ikke netselskabet skal udbetale en belønning for det mindre netforbrug og dermed den mindre netbelastning, som forbrugeren
er anledning til. Forbrugeren hjælper netselskabet med at reducere eller holde investeringsbehov nede.
Denne reduktion i nettariffen bør således komme oveni den forbrugsreduktion og lavere betaling for forbrug, som
kunden betaler hos den kommercielle aktør, altså elhandler og aggregator.
LØSNING: ET VELDEFINERET MARKED
●
●
●
●

Etablering af eet samlet marked.
Energinet etableres som “market maker”
Forbrugerne tilbydes en reduktion i den lokale nettarif efter en trappemodel.
Markedet giver kunden gevinsten: Ingen krav om fastsættelse af kompensation.

6.8 Delkonklusion
Formålet med aggregatorrollen er at fjerne barriererne for fleksibilitet på fremtidens energimarked. Hvis den rolle skal fungere, skal også kommercielle virksomheder have mulighed for at udbyde fleksibilitetsydelser.
I dag har forbrugerne få muligheder for at sende efterspørgselssignaler. Det er oven i købet langt fra alle forbrugere, der overhovedet har muligheden, da det alene er forbrugere med et større forbrug – eksempelvis ejere af en
elbil eller en varmepumpe – som er relevante kunder for en kommerciel aggregatorvirksomhed. I dag er der således en samlet kundegruppe på maksimalt 15.000-18.000 kunder, hvilket svarer til antal elbilejere mv., som en
virksomhed kan bygge en forretning på. Dette er typisk ikke nok til at bygge en holdbar forretning. Marginerne er
i bund - og transaktionsomkostningerne er for høje. Det forhindrer markedet i at virke.
Der er brug for ensartet og fælles forvaltning af de gældende nationale regelsæt. Udfordringer med forskellig adfærd ved tvist, dataleverance mv. udgør en forretningsmæssig risiko for de nye selskaber, der gerne vil ind på
markedet. Det samme gælder brud på den lige og objektive behandling, som eksempelvis fuld selskabsadskillelse
ville kunne sikre, dvs. et helt og fuldt neutralt netselskab, som ikke deler interesser eller økonomi med et koncernforbundet handelsselskab.
Det gælder også for måleren, som bliver en barriere for udvikling af markedet for fleksibilitet og smart grid. De
omkostninger og knudrede systemer, som DSO ønsker at implementere for at fastholde måleransvaret, er en udfordring for udviklingen af smart grid. Med eksplosionen i antallet af målere og behovet for at den enkelte kan
aktivere forbrugsdata, vil netselskabet effektivt bremse udviklingen af smart grid, hvis ikke måleren konkurrenceudsættes.
Opsummerende er der behov for deregulering, som kan fjerne det oplevede bureaukrati, som ikke understøtter
regeringens politiske målsætninger om grøn omstilling via CO2-reduktion og vedvarende energi. Det vil tilvejebringe langt større gennemsigtighed og transparens til gavn for de mange virksomheder, der gerne vil hjælpe med
at løse den væsentlige samfundsmæssige opgave, som aktiv udnyttelse af smart grid er.

7 Konklusion
Et forretningsmodent og fleksibelt elmarked er en vigtig forudsætning for grøn omstilling.
Øget fleksibilitet bidrager til at undgå, at elnettet bryder sammen, når danskerne også fremover skal have strøm
nok til alle dagligdagens gøremål – herunder omstillingen fra diesel til elbiler og en husopvarmning fra fossil basis
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til elbaserede løsninger som varmepumper. For at opnå den fleksibilitet er der dog brug for, at forbrugerne i højere grad end i dag, selv kan bidrage.
Et forretningsmodent marked understøtter regeringens målsætning om at løsninger, der bidrager til reduktion af
energiforbruget “skal tage hensyn til konkurrencemæssige forpligtelser og bør i udgangspunktet ikke have statsfinansielle konsekvenser eller øge de samlede samfundsøkonomiske omkostninger”44.
Grøn omstilling kan fremmes ved at sænke barriererne for at flere virksomheder kan være med til at løfte mere.
Det gælder også for de mange virksomheder, der gerne vil hjælpe forbrugerne og samfundet med at reducere deres energiforbrug gennem fleksibilitetsydelser.
På baggrund af kvalitative og kvantitative undersøgelser af barriererne for udnyttelsen af Smart Grid i Danmark
kan det konkluderes, at der eksisterer følgende forhindringer for visionen om et smart, forretningsmodent og
fleksibelt energisystem – og dermed for visionerne om grøn omstilling:
DE 7 BARRIERER FOR UDNYTTELSE AF SMART GRID
·
·
·
·
·
·
·

Efterspørgslen er lav
Uklare krav til aggregator
Manglende konkurrenceudsættelse af elmåleren
Uens forvaltning hæmmer vejen mod smart grid
Mangel på selskabsadskillelse
Modsatrettede interesser påvirker aggregator-processen
Et samlet og velfungerende marked mangler

I forlængelse heraf har vi foretaget analyser af mulige løsninger på de identificerede barrierer. Vi har fundet 19
mulige løsninger, der på forskellig vis kan bidrage til øget opfyldelse af de politiske målsætninger om et smart
energimarked, der understøtter den grønne omstilling.
DE 19 LØSNINGER
1. EFTERSPØRGSLEN ER LAV
Reel Konkurrence
Flere kommercielle spillere skal på banen for at skabe konkurrence.
Flere grønne ydelser
Flere virksomheder skal kunne tilbyde nye produkter og services.
Deregulering
Det kræver deregulering at få et velfungerende marked, fordi vi går fra central planlægning
til en højere grad af decentral, forbrugerdrevet efterspørgsel.
2. KLARE OG ENKLE REGLER FOR AGGREGATORER
Ingen krav om elleveEtablering af aggregator-rollen uden krav om el-levering
rance
Markedet giver kunden Ingen krav om fastsættelse af kompensation
gevinsten
3. SÆT ELMÅLEREN FRI
Elmåleren konkurrenDette kan gøres som opfølgning på Elreguleringsudvalgets anbefaling om at træffe beslutceudsættes
ning vedrørende ansvar for elmåleren i 2020
Marginalbetragtning
Netselskaberne skal pålægges at anlægge en marginalomkostningsbetragtning på prisfastsættelse af målere og efterfølgende service, såfremt opgaven ikke fuldt ud konkurrenceudsættes.
Ændring af fællesreguKravene til placering af måler mv. i Fællesregulativet bør fjernes.
lativ
Sanktion
Netselskaberne skal sanktioneres for forsinket levering af data eller inkonsistente data.
4. ENS FORVALTNING
Regler på lovsniveau
Erstatte Elforsyningslovens §73b om frivillige aftaler med regler på lovsniveau.
Samme regler for alle
Sikre, at regler på lovsniveau gælder for alle netselskaber således, at der er et ens serviceniveau fra netselskaberne ud mod deres kunder, dvs. de kommercielle selskaber.
Sanktion
Der bør udstedes en bekendtgørelse med klare regler for tvist om datakonsistens. I tilfælde
af uenigheder skal netselskaberne pålægges sanktioner svarende til de omkostninger, som
de pålægger den kommercielle aktør.
5. KLAR SELSKABSADSKILLELSE
Ejermæssig selskabsI forbindelse med udløb af netselskabernes bevillinger fra 2021 kan der stilles krav om, at
44 Regeringen (2019).
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adskillelse
selskaberne ikke samtidig kan eje både netvirksomhed og kommerciel handelsvirksomhed.
Udbudspligt
Entreprenørmodellen afvikles og alle opgaver sendes i udbud.
6. KLAR STATSLIG STYRING
Klart ansvar
Klart ansvarsophæng i ministeriet for at definere projektets formål, proces og tæt at følge
målopfyldelse.
Opmærksomhed på
Opmærksomhed på netselskabernes egen interesse i tilrettelæggelse og styring af procesinteressekonflikter
ser.
7. ET VELDEFINERET MARKED
Marked
Etablering af eet samlet marked.
Market maker
Energinet etableres som “market maker”
Reduktion i lokal
Forbrugerne tilbydes en reduktion i den lokale nettarif efter en trappemodel.
nettarif

Løsningerne er udtænkt indenfor de rammer, som Regeringen har udstukket for samarbejdet i regi af de mange
indgåede klimapartnerskaber. Således lever forslagene op til regeringens ambitiøse reduktionsmål samt ønsket
om at målene skal nås gennem udvikling af grønnere produkter, services og forretningsmodeller, der understøtter
den grønne omstilling i resten af samfundet.
Forslagene understøtter danske konkurrenceevne og giver mulighed for at nye virksomheder kan opstå, som igen
kan generere nye eksportmuligheder, job, velfærd og velstand for Danmark. Der er tale om tiltag, som ikke øger
ulighed. Tværtimod sætter tiltagene forbrugeren i centrum og giver nye handlemuligheder for den enkelte i ønsket om at bidrage til reduktion af drivhusgasudledningerne.
Markedet for fleksibelt forbrug er ved at tage sin begyndelse. De identificerede løsningstiltag kan være med til at
sikre, at Danmark kan gøre brug af den mere bæredygtige, men også mere fluktuerende strøm, samtidig med at vi
sikrer, at der i kontakterne er strøm nok til alle.
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9 Bilag
9.1 Respondenter
Kvalitative interviews
Det er ikke alle interviewede, der har ønsket at stå på listen her, men alle nedenstående selskaber har takket ja til
deltagelse i interview mhbp. at afdække barrierer for aggregatorer i elmarkedet, som vi kender det i dag:
● EC Power
● Modstrøm
● NettoPower
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●
●
●
●
●

Best Green
True Energy
Sustain Solutions
Blue Energy
Danske Commodities

De selskaber, der har deltaget, har efterfølgende set analyseafsnit samt det indledende resume. Dette har ikke været til deres godkendelse, men til deres orientering. Således har selskaberne intet ansvar for hverken analyse eller
konklusioner. De kan alene tilskrives projektsekretariatet.
Netselskaberne antages at have pligt til at reducere barriererne for nye spillere og til at behandle dem lige på ikke-diskriminerende vilkår.
Vi har foretaget kvalitative interviews med mere end 15 selskaber. Enkelte selskaber har bedt om anonymisering
for at undgå repressalier fra elnetselskaberne, som de er afhængige af som energi-partnere. Netselskaberne har
koncernforbundne handelsselskaber, som er i direkte konkurrence med de nye selskaber, der også ønsker at agere på energimarkederne. Det er frygten for netselskabernes økonomiske incitament til bias og dermed forskelsbehandling af aktørerne, som ligger til grund for nogle selskabers ønske om anonymitet. Af den grund er alle input
anonymiseret.
Dernæst er der også foretaget interviews med forbrugerrepræsentanter:
● Forbrugerrådet
● Energikollektivet Svalin
● Bolius
Kvantitativ undersøgelse
Der er i perioden 8. maj-20. maj 2019 udsendt spørgeskemaer til netselskabernes mailadresser oplyst på deres
egen hjemmeside. Der er også udsendt rykkere for besvarelse af spørgeskemaer. Listen over alle netselskaber er:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aars El
Hammel Elforsyning
Dinel
Midtfynsenergi
NK-Forsyning
Elektrus
Elinord
Læsø Forsyning
Struer Forsyning
Cerius
Elnet
Elnet Øst
NordEnergi
Vordingborg Forsyning
Vores Elnet
Energi Ikast
Kibæk El
Tarm Elværk
Flow Elnet
Konstant
N1
NOE
Radius Elnet
Evonet
Vestforsyning
GEV
Zeanet
MES Net
Net 8800
Nibe El
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●
●
●
●
●
●

Veksel
Ravdex
Sunds Elforsyning
ThyMors
Trefor
VidenEnergi

9.2 Spørgeramme: Kvantitativ undersøgelse
Spørgerammens spørgsmål er udsendt til alle danske elnetselskaber i perioden 8. maj-20. maj 2019.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvor mange aggregatorer opererer i dit netområdet?
Hvor mange aggregatorer forventer du, der samlet set opererer i jeres netområde i 2015?
Hvad koster etablering af en fordelingsmåler i dit netområde?
Hvilken økonomisk omkostningsmodel danner grundlag for prissætning af fordelingsmåleren?
Hvilke typer af omkostninger er forbundet med den efterfølgende drift af fordelingsmåleren?
Må aggregator estimere data i dit netområde?
Hvis ja, Hvilke krav stilles til aggregators estimerede data?
Hvor lang tid går der fra en aggregator har etableret en fordelingsmåler i dit netområde til målepunktet er
100 pct operationelt?
9. Har dit netselskab en aftale med aggregatoren om, hvordan en eventuelt tvist om aflæsning af data håndteres?
10. Vil en aggregator efter din vurdering bidrage positivt til den grønne omstilling?

9.3 Projektevaluering
Der er afsat ressourcer til evaluering af projektet. Dette sikrer, at eventuelle konklusioner vedr. spørgerammer,
projekt og metode kommer projektgiver til kendskab.
Tidsstyring
Projektet kørte med en relativt stram tidsplan, der blev påvirket af valgudskrivelse så vel som den efterfølgende
regeringsdannelse. Dette rykkede noget rundt på kalendrene hos de involverede aktører. Den manglende tilgængelighed bla i embedsværket, som i denne periode ikke måtte mødes med eksterne interessenter, har forlænget
projektet med ca. 6 uger. Dette har krævet ekstra fleksibilitet af projektleder, hvilket kunne have været indregnet,
da der eksisterede en potentiel mulighed for at valget ville blive afholdt så sent som i juni 2019.
Metode
Det har været væsentligt sværere at få netselskaberne til at besvare de udsendte spørgeskemaer, end hvad vores
forventning svarede til. Således har vi efterfølgende for at øge svarprocenten foretaget personlige henvendelser til
medarbejdere, som vi kender i netselskaber mhbp. at få dem til at besvare spørgeskemaerne.
Afrapportering
Der afrapporteres til bevillingshaveren Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet efter endt analyse.

9.4 Kommunikation
Skriftlig rapport incl. juridisk notat
Projektets konklusioner kommunikeres primært gennem en skriftlig rapport incl. et juridisk notat.
Mail med projekt-konklusioner udsendes til alle involverede samt relevante projektpartnere
Projektets konklusioner kommunikeres videre til alle involverede samt yderligere relevante projektpartnere.
Pressemeddelelse, hjemmeside og sociale medier
Projektets konklusioner fremlægges desuden på De Frie Energiselskabers hjemmeside, og der udsendes en pressemeddelelse efter indsendelse af endelig rapport til ministeriet. Pressemeddelelsen udsendes til alle relevante
medier samt direkte til organisationer og virksomheder med interesse for klima, energi og forsyning.
Resultaterne af rapporten kommunikeres via sociale medier (- primært Twitter og LinkedIn) samt løbende ved
konferencer.
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Tilbud om debatmøder
Som opfølgning på rapporten udsendes brev til grønne organisationer og forbrugerorganisationer samt andre
organisationer med interesse i grøn energiomstilling om at deltage i debatmøder eller lignende med henblik på at
fremlægge konklusionerne fra rapporten.

9.5 Juridisk notat
(se næste side).

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

