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Smart Grid Netværkets arbejde

Det er regeringens mål, at Danmarks udledning af 
drivhusgasser i 2020 reduceres med 40 pct. i for-
hold til niveauet i 1990. Hele vores energiforsyning 
skal dækkes af vedvarende energi i 2050. Vores el- 
og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi 
i 2035. Kul udfases fra danske kraftværker og olie-
fyr udfases senest i 2030. Samtidig skal halvdelen af 
Danmarks traditionelle el-forbrug komme fra vind i 
2020.

Regeringens mål forudsætter en massiv indfas-
ning af vedvarende energi – særligt vind – i ener-
gisystemet. Kombineres det med, at elforbruget til 
f.eks. elbiler og varmepumper øges markant, står vi 
på lang sigt overfor en stor udfordring for el-net-
tet. Hvis vi vil undgå store investeringer til nye kab-
ler, skal der gøres en markant indsats for at fremme 
smart grid, det vil sige et smart elnet. Smart grid er 
nøglen til de udfordringer energisystemet står over-
for, da det kan binde udsving i produktion og forbrug 
af elektricitet sammen. 

Smart Grid Netværket blev nedsat sidste år af klima- 
og energiministeren. Smart Grid Netværket udgøres 
af et bredt spektrum af centrale aktører, der fik til 
opgave at udarbejde anbefalinger til fremtidige til-
tag og initiativer, der gør det muligt at håndtere op 
til 50 procent el fra vindkraft i elsystemet i 2020. An-
befalingerne fremgår af rapporten over netværkets 
arbejde.

Jeg ser smart grid som en vigtig del af fremtidens 
energisystem, og derfor vil regeringen udarbejde en 
strategi for smart grid i Danmark. Netværkets anbe-
falinger vil blive helt centrale input til udarbejdelsen 
af denne strategi. 

Som nytiltrådt minister ser jeg frem til det vide-
re samarbejde med alle aktører om udviklingen af 
smart grid i Danmark. Jeg skylder en stor tak til alle 
netværkets medlemmer, og særligt formændene for 
netværkets arbejdsgrupper, som har leveret en sær-
lig arbejdsindsats.

 

Forord

Martin Lidegaard
Klima-, energi- og bygningsminister
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Smart Grid Netværkets arbejde

Indledning 
og sammenfatning

El får en bærende rolle  
i fremtidens energisystem

Realiseringen af Danmarks ambitiøse klima- og ener-
gipolitiske målsætninger om reduceret CO2-udled-
ning, større andel af vedvarende energi samt for-
bedring af energieffektiviteten betyder, at el vil få 
en endnu mere central og bærende rolle i fremtidens 
energisystem, end det har i dag. 

El, der i stigende grad produceres ved hjælp af vedva-
rende energi, især fra vindkraft, kan med fordel erstat-
te fossile brændsler i varme- og transportsektorerne 
og derigennem levere et betydeligt bidrag til opnåel-
sen af klimamålene. Det betyder, at det danske ener-
gisystem skal tilpasses, og at der skal ske væsentlige 
ændringer i elsystemet – både i forhold til den måde, 
der produceres el på, og til brugen af el hos elkunder-
ne.

Elkunder bliver en ressource  
i fremtidens elsystem

Indtil nu har elsektoren tilpasset elsystemet ved at 
lægge flere og større kabler i jorden, opstille flere 
transformerstationer og sikret adgang til tilstrækkelig 
produktionskapacitet. Elkunderne har primært været 
’passive’ elkunder med et forudsigeligt og regelmæs-
sigt forbrugsmønster. Dette vil, med et væsentligt 
stigende elforbrug til blandt andet varmepumper og 
elbiler, ikke være den samfunds-økonomisk mest ef-
fektive løsning i fremtiden. Det vil være mere øko-
nomisk effektivt at begrænse behovet for traditionel 
udbygning af distributionsnettene ved at sikre, at en 
del af elforbruget tilpasser sig den varierende elpro-
duktion fra den vedvarende energi. For at det kan lade 
sig gøre, er der behov for et intelligent elsystem – et 
Smart Grid. Elkunderne vil dermed kunne interagere 
med elsystemet og produktionen. Det skal bl.a. ske via 
automatiseret og intelligent styring af deres elappa-

rater ud fra tidsafhængige prissignaler. Elkunderne vil 
herved kunne opnå gevinster ved at tilbyde forbrugs-
fleksibilitet som ressourcer for elsystemet.

Energiteknologi og it-teknolog 
i er tæt forbundet

Smart Grid bygger på kombinationen af energitekno-
logi og it-teknologi. For at Smart Grid kan realiseres, 
er det en forudsætning, at der etableres et digitalt 
fundament, som sikrer kommunikationsmæssig in-
teroperabilitet mellem apparater, sensorer, systemer 
m.v. De relaterede standardiseringer og tilgrundlig-
gende forsknings-, udviklings- og demonstrations-

aktiviteter skal iværksættes snarest muligt i det 
omfang, de ikke allerede er kendte, veldefinerede og 
internationalt accepterede.

Flytning af elforbrug  
mindsker fremtidige investeringer

En anden forudsætning for, at Smart Grid kan funge-
re, er, at elkunderne tilbydes en elpris, der reflekte-
rer den aktuelle produktions- og distributionskapaci-
tet, sådan at prisen er højere, når der er begrænset 
kapacitet, og lavere når der er rigelig kapacitet. Der 
skal med andre ord etableres mulighed for at tilby-
de timeafregning af forbruget og tariffer for eldi-

    VEDVARENDE ENERGI KAN MED FORDEl 
ERStAttE FOSSIlE bRæNDSlER I VARME- 
OG tRANSPORtSEKtORERNE OG DERI-
GENNEM lEVERE Et bEtyDElIGt bIDRAG 
tIl OPNåElSEN AF KlIMAMålENE
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stribution, der varierer over døgnet svarende til ka-
pacitetsknapheden i distributionsnettet. Samtidig 
skal kunderne gøres mere bevidste om værdien af at 
flytte deres elforbrug over døgnet, sådan at forbru-
get i fremtiden i højere grad tilpasses kapaciteten. 
Når elforbrug på den måde kan flyttes til tidspunkter 
med rådig kapacitet og stor produktion af vedvaren-
de energi, vil det bidrage til en mere effektiv samlet 
udnyttelse af elsystemets ressourcer.

Gevinsten ved at tilskynde til at flytte elforbruget 
til tidspunkter med fri kapacitet i elnettet og der-
ved mindske investeringer til kapacitetsudbygning 
er vist i figur 1.

Ny teknologi optimerer  
udnyttelsen af netkapaciteten

En anden gevinst kan nås ved, at netvirksomhederne 
via forbedret måling, overvågning og automatisering 
i elnettet kan optimere udnyttelsen af nettet og der-
med kan drive nettet tættere på kapacitetsgrænsen. 
begge gevinster – at flytte elforbrug til tidspunkter 
med fri kapacitet samt at introducere ny teknologi i 

elnettet - er med til at reducere fremtidige merinve-
steringer til kapacitetsudbygning. Denne dobbeltge-
vinst - målt i forhold til alternative merinvesteringer 
- er illustreret i figur 2.

 

Opretholdelse af stabilitet og  
balance i et elsystem baseret  
på vedvarende energi
Optimal anvendelse af vindkraft og generel balance-
ring af elsystemet mellem fluktuerende elprodukt-
ion og fremtidigt fleksibelt elforbrug er vigtigt. Det 
skal dog understreges, at elsystemet også har brug 
for en øjeblikkelig effektbalance mellem forbrug og 

produktion, hvilket en hurtig reaktion hos elforbru-
get kan hjælpe med til - billigere og mere miljøeffek-
tivt end kraftværker.

En anden helt afgørende funktionalitet i elsystemet 
er de såkaldte systembærende egenskaber. Disse 
tekniske egenskaber skal til enhver tid være til stede 
for at opretholde stabiliteten i elsystemet.

Elsystemet virker altså kun, hvis der altid er tilstræk-
kelig kapacitet til levering af de såkaldte system-
bærende tekniske ydelser. Store kulkraftværker har 
hidtil leveret de fleste af disse nødvendige tekniske 
ydelser. I takt med at kulkraftværkerne udfases, skal 
disse egenskaber sikres på anden måde. På langt 
sigt har Smart Grid teknologierne potentiale for at 
kunne levere dele af disse ydelser til elnettet.

Automatisk styring af  
kunders elforbrug

Etableringen af et Smart Grid vil øge digitaliseringen 
af de danske husstande. Der vil komme mere måle-, 
styre og kommunikationselektronik i husene. Det vil 
give elkunderne overblik over deres forbrug og mu-
lighed for at opnå et automatisk styret elforbrug, dér 
hvor kapaciteten er stor og prisen lavere. En ekstra 
gevinst ved udstyret vil være, at elkunderne vil kun-
ne købe en række relaterede ydelser. Man kan for ek-
sempel forestille sig, at elkunderne vil kunne mod-
tage en SMS, hvis deres varmepumpe bryder ned, 
mens de er på vinterferie. De vil kunne vælge auto-
matisk slukning af standby-forbrug i hjemmet, når 
de ikke er hjemme, og de vil kunne styre tempera-
turen i huset langvejs fra via telefon eller pc. Hen ad 
vejen kan det forventes, at der kommer nye og in-
novative produkter til, der vil udnytte den nye infra-
struktur, ligesom det er sket indenfor mobiltelefoni 
og internettet.

Smart Grid vil desuden sikre, at ejere af elbiler kan få 
deres energiforbrug til transport dækket individuelt 
og fleksibelt afhængig af hvor hurtig en opladning, 
de har behov for, og hvornår på døgnet, det skal ske. 
bilens batteri vil således kunne lades op til forskel-
lige elpriser. Samtidig vil elkunder med automati-
ske energispareløsninger få mulighed for at reduce-
re elregningen ved at lade deres elapparater fungere 
automatisk ud fra priser og krav til komfort - til gavn 
for kunden og for elsystemet.

    VED HJælP AF FORbEDREt MålING, 
OVERVåGNING OG AUtOMAtISERING 
I ElNEttEt, OPNåS EN OPtIMERING AF 
UDNyttElSEN, SOM KAN DRIVE NEttEt 
tættERE På KAPACItEtSGRæNSEN.
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Figur 1. Flytning af forbrug i tid optimerer kapaciteten i elsystemet

E�ekt (kW)

Timer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figur 2. Smart Grid optimerer investeringer til kapacitetsudbygning

Investeringer

Tid = øget elektrificering

TRADITIONEL 
NETFORSTÆRKNING

SMART GRID
UDNYTTER KAPACITET 

I ELNETTET VIA MÅLING 
OG STYRING

SMART GRID
SIKRER NYTTEVIRKNINGEN 

AF FLEKSIBELT FORBRUG

Detailmarked og innovation skal 
sikre en effektiv flytning af elforbrug

Det er i sidste ende detailmarkedet, der skal sikre en 
effektiv flytning af elforbruget ved at levere attrak-
tive produkter og tjenester til kunderne. Det er en af-

gørende forudsætning for en effektiv innovation i 
produkt- og teknologimarkederne, at der igangsæt-
tes en aktiv standardiseringsindsats. Det vil nemlig 
sikre interoperabilitet mellem forskellige leverandø-
rers løsninger, og dermed beskytte kunderne mod at 
blive låst til én teknologi.
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Hurtig omstilling af elsystemet  
giver større fordele

Smart Grid er en effektiv måde at udbygge elsyste-
met, så det er klar til at håndtere fremtidens udfor-
dringer. Den fulde udrulning af Smart Grid vil først 
ske flere år ude i fremtiden, men fundamentet skal 
skabes nu, og jo hurtigere omstillingen sker, jo større 
er fordelene.

Erhvervspotentialet i et Smart Grid

Det er overordnet set vurderingen, at kombinationen 
af stærke systemløsninger, markedsløsninger og stor-
skala testmiljøer gør Danmark til et unikt marked for 
internationale virksomheder at placere deres udvik-
lingsprojekter i. ligeledes giver disse styrkepositioner 
en unik platform for danske rådgivningsvirksomheder 
ved udrulning af internationale Smart Grid projekter. 
En accelereret udrulning af et dansk Smart Grid og en 
målrettet satsning på forskning og udvikling vil un-
derstøtte dette.

Samarbejde mellem mange aktører 
skal sikre et intelligent elsystem

Mange teknologier er allerede modnet tilstrække-
ligt til at kunne introduceres i elsystemet, men der 
er fortsat behov for en fokuseret forsknings-, udvik-

lings- og demonstrationsindsats for at sikre en ved-
varende effektiv modernisering af elsystemet. Det er 
afgørende, at alle aktører trækker i samme retning 
for at holde fokus på en effektiv udbygning af elsy-
stemet. Det kræver et tæt samarbejde mellem man-
ge aktører. Strukturen i et intelligent elsystem og en 
kort beskrivelse af de forskellige funktioner er vist i 
figur 3. 

Behov for initiativer for at realisere  
udrulningen af et Smart Grid

Smart Grid vil ikke kunne realiseres uden at sikre for-
nuftige rammebetingelser for aktørerne i elsyste-
met.

Det er afgørende, at der etableres en klar markedsmo-
del med klare roller og ansvarsområder. Derudover er 
der behov for udvikling og implementering af et frem-
tidigt kommunikations- og styringskoncept, som gør 
det muligt at opnå det bedst mulige samspil mellem 
styringen af elsystemet, elproduktionen og elforbru-
get. Fremtiden stiller krav om, at såvel de kommer-
cielle som de tekniske datakommunikationsveje og 
-systemer bliver udvidet og suppleret med mulighed 
for tilslutning af markant mere vedvarende energipro-
duktion på alle niveauer i elnettet. Og nok så vigtigt 
skal der etableres helt nye interoperable kommunika-
tionsstrukturer for både kommerciel og teknisk nyt-
tiggørelse af forbrugssiden i elsystemet.
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Figur 3. Struktur og funktioner i et intelligent elsystem

For at realisere en effektiv udrulning af Smart Grid 
frem mod 2020 med op til 50 pct. vedvarende energi-
produktion er der behov for at gennemføre en række 
initiativer. Smart Grid Netværket peger på følgende 
ni hovedanbefalinger:

1. Hovedanbefaling - Prissignaler til kunder  
der afspejler værdien af forbrugsfleksibilitet 
Kunderne skal tilbydes priser, der afspejler de aktu-
elle omkostninger ved elforbruget på det givne tids-
punkt, så der gives en økonomisk tilskyndelse til at 
flytte elforbruget til tidspunkter med rigelig elpro-
duktion og fri kapacitet i elnettet. 

Det bør således være udgangspunktet, at alle nu-
værende og kommende kunder med et fleksibili-
tetspotentiale så vidt muligt afregnes på minimum 
timebasis. Det er særligt små/mellemstore proces-
virksomheder samt kunder med elbil og/eller varme-
pumpe, der forventes at kunne agere prisfleksibelt. 
timebaseret afregning er en central forudsætning 
for at kunderne og sektorens aktører kan realisere 
Smart Grid gevinsterne ved det fleksible forbrug. 

Det ville imidlertid medføre høje ekstraomkostnin-
ger for kunder med et lavere forbrug at indføre den 
type timeafregning, som i dag anvendes for store el-
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halvdelen af 
danmarks el-forbrug
skal komme fra vind i 2020

kunder.  Idet der gælder særlige krav til datakvalitet 
og frister for dataformidling for de store timeafreg-
nede kunder. 

Der bør derfor i elmarkedsforskrifterne specificeres 
en ny selvstændig afregningsgruppe, hvor justerede 
krav til validering og frister kan nedbringe ekstraom-
kostningerne ved timebaseret afregning for nuvæ-
rende såkaldte skabelonkunder - dvs. kunder med et 
forbrug på under 100.000 kWh pr. år. 

Det vil gøre det økonomisk attraktivt for kunder med 
et fleksibelt forbrug at efterspørge timeaf-regning, 
så de kan agere efter døgnvariationer i priser og tarif-
fer. Samtidig vil det holde de kunder skadesløse, der 

har et begrænset eller slet intet potentiale for fleksi-
bilitet i forbruget.

2. Hovedanbefaling - Ny økonomisk regulering  
af netvirksomheders Smart Grid aktiviteter
Der bør udformes en ny, moderne regulering af net-
virksomhederne, som lægger vægt på at etablere 
balancerede og positive investeringsincitamenter 
til udrulning af Smart Grid løsninger i distributions-
systemet. 

Reguleringen skal give tilskyndelse til og mulighed 
for, at netvirksomhederne introducerer ny teknolo-
gi i optimeringen og udnyttelsen af netkapaciteten 
(fx via forbedret måling, overvågning og automati-
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sering), herunder engagerer sig i forsknings-, udvik-
lings- og demonstrationsaktiviteter. 

Netvirksomheder skal desuden tilskyndes til at fore-
tage en effektiv afvejning mellem anlægsløsninger 
og driftsløsninger, som indebærer aktiv involvering 
af aktører på kommercielle vilkår. Reguleringen skal 
samtidig understøtte, at netvirksomhederne oppe-
bærer et normalt afkast af aktiviteter og derigennem 
kan tiltrække den fornødne kapital til Smart Grid in-
vesteringer. 

Derudover må reguleringen sikre de kunder, der ikke 
har et fleksibilitetspotentiale, mod at skulle betale 
mere for at finansiere andre kunders udnyttelse af 
deres fleksibilitetspotentiale.

3. Hovedanbefaling - Afgifter der  
understøtter en effektiv elektrificering
Afgiftssystemet skal tilrettelægges, så elkunderne 
gives en balanceret tilskyndelse til at omstille ener-
giforbrug i varme- og transportsektoren fra olie, gas 
og benzin til fleksibel anvendelse af elektricitet. 

Det anbefales at gennemføre en yderligere afgifts-
nedsættelse for elektricitet anvendt til transport 
og til opvarmning af helårsboliger (varmekilder med 
fleksibilitetsmulighed) inkl. elforbrug til varmefrem-
stilling i momsregistrerede virksomheder, så der op-
står balance mellem afgiftsniveauet på henholdsvis 
elektricitet og øvrige fossile brændsler. En reduktion i 
afgifter på el vil forbedre økonomien i varmepumper 
og eldrevne transportmidler. 

4. Hovedanbefaling - Effektiv aktivering  
af lager og decentral produktion
Der skal etableres rammebetingelser, der sikrer ef-
fektiv udnyttelse af lagerfaciliteter og decentral 
produktion. 

Det skal sikres, at elbaserede energilagre (batterier 
mv.) afgiftsmæssigt håndteres så afgifts-pålæggelse 
først sker ved slutanvendelse af energi. I modsat fald 
vil elbaserede energilagre reelt blive dobbeltbeskat-
tet, det vil sige, at afgifter vil svares både ved oplag-
ring og forbrug. I praksis bør elbaserede energilagre 
derfor afgiftsmæssigt håndteres efter gældende reg-
ler for oplagshavere af brændsler, hvor afgiften først 
svares ved slutanvendelse af brændslet. 

Flere og flere kunder opsætter og tilslutter mindre 
VE-anlæg (under 6 kW) og eksisterende regler inde-

bærer, at de ikke opkræves en rådighedsbetaling, 
der dækker den netkapacitet, som egenproducen-
terne benytter, når de ikke selv producerer elektrici-
tet. Rammerne for egenproducenter bør derfor har-
moniseres på tværs af produktionsteknologier og 
produktionskapacitet, sådan at de vilkår, der gælder 
for egenproducenter med nettoafregnede anlæg på 
over 6 kW, udvides til også at omfatte mindre anlæg. 

Derudover skal det sikres, at relevante kommercielle 
aktører kan afsætte systemstabiliserende ydelser til 
såvel transmisionssystemet som til distributionssy-
stemet. Det indebærer, at der skal åbnes mulighed 
for, at netvirksomheder kan optimere deres drift ved 
at indkøbe disse ydelser på markedsvilkår. 

5. Hovedanbefaling - Styrkelse af  
standardisering og interoperabilitet
Der skal iværksættes et målrettet arbejde for at 
etablere og implementere standarder for kom-
munikation mellem udstyr hos henholdsvis elkun-
derne og elsystemets aktører. Målsætningen er en 
plug-and-play-fremtid, hvor standarderne er så 
udbredte, at kunderne nemt kan tilslutte nyt ud-
styr, herunder både forbrugsapparater og mindre 
produktionsanlæg.

Udrulningen af Smart Grid er i særlig grad afhæn-
gig af, at der bliver indgået internationale aftaler 
om standarder for kommunikation mellem udstyret 
og elsystemets aktører. Arbejdet foregår i en række 
standardiseringsorganer med dansk deltagelse. Den 
danske position er, at standarderne skal være åbne 
og tillade, at kunderne ubesværet kan skifte leve-
randører og udstyr uden at være bundet af bestemte 
producenter. 

I forbindelse med standardiseringsarbejdet er en vig-
tig aktivitet præstandardisering, hvor man anvender 
forskningsprojekter som afsæt til at påvirke og øve 

    NEtVIRKSOMHEDER SKAl tIlSKyNDES 
tIl At FOREtAGE EN EFFEKtIV  
AFVEJNING MEllEM ANlæGSløSNINGER 
OG DRIFtSløSNINGER, SOM INDEbæRER 
AKtIV INVOlVERING AF AKtøRER På 
KOMMERCIEllE VIlKåR
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indflydelse på standardiseringsarbejdet. Der er brug 
for national opmærksomhed og politiske initiativer 
om standardisering på områder som ladestandere 
for elbiler, elmålere, testfaciliteter til eftervisning af 
Smart Grid funktionalitet m.m. for at fremme udvik-
lingen og sikre Danmarks position i Smart Grid ud-
viklingen. 

Samtidig skal interoperabiliteten i Smart Grid løs-
ninger fremmes. Ved hjælp af fælles Open Source 
software skal integrationsomkostningerne for sam-
menhængende Smart Grid løsninger sænkes for så-
vel eksisterende som for nye standarder. Herudover 
skal interoperabilitet med elforbrugende og elprodu-
cerende apparater i bygninger fremmes ved at stille 
krav om, at disse skal kunne kommunikere med eks-
terne styringssignaler, herunder prissignaler.

6. Hovedanbefaling – Forskning og 
udvikling som dynamo for grøn vækst 
Der skal fastlægges en fælles vision og roadmap for 
forskningsinstitutioner, energiselskaber og industri 
omkring forskning, udvikling og demonstration af 
Smart Grid, som kan fastholde og udbygge Dan-
marks globale førerposition indenfor Smart Grid. 

Danmark har en unik international position, som kan 
udnyttes til en grøn vækst med nye værdiskaben-
de jobs og eksport af teknologi og viden. Intensive-
ret forskning, udvikling og demonstration er en for-
udsætning for udnyttelse af dette potentiale og for 
fastholdelse af Danmarks førerposition. Som led heri 
er der behov for at styrke og markedsføre forsknings-
infrastrukturer, som kan gøre Danmark til en global 

hub for Smart Grid udvikling. Der er et aktuelt behov 
for at styrke avanceret teknisk, ingeniørvidenskabelig 
forskning i komplekse sammenhænge i elsystemet, 
forskning i markedsdesign, brugeradfærd og Smart 
Grid interoperabilitet.

7. Hovedanbefaling –  
Styrk forbrugernes engagement
Elkundernes engagement skal styrkes ved at øge 
opmærksomhed og viden om Smart Grid. Dette 
skal ske ved at iværksætte en lærings- og informa-
tionsindsats om Smart Grid. 

For at elkunderne kan og vil være tilskyndet til at 
udfylde rollen som fleksible elforbrugere og decen-
trale elproducenter, med den omlægning af daglige 
rutiner det indebærer, er det afgørende, at de har op-
mærksomhed på og viden om Smart Grid. Et vigtigt 
element heri er elkundernes viden om deres handle-
muligheder, og om hvilke fordele og ulemper disse 
kan indebære for deres private eller deres virksom-
heds økonomi samt for klimaet og det samlede el-
system. 

8. Hovedanbefaling - Minimer  
risikoen for elkunder og aktører
Eventuelle risici for elkunder og øvrige relevante ak-
tører, der deltager i Smart Grid aktiviteter, skal mi-
nimeres. 

Særligt risici forbundet med investeringer, personlige 
oplysninger og forsyningssikkerhed kræver opmærk-
somhed og handling. Manglende kompetencer hos 
leverandører af Smart Grid løsninger eller løsninger 
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af dårlig kvalitet kan afholde elkunderne fra delta-
gelse i Smart Grid. Kompetencer indenfor Smart Grid 
skal derfor udbygges hos de professionelle aktører.

Derudover kan Smart Grid rumme it-sikkerhedsmæs-
sige risici som følge af nye koblinger og informations-
strømme baseret på informationsteknologi. Der skal 
derfor laves en samlet risikovurdering af sikkerheden 
ved Smart Grid, som kan give basis for at etablere en 
fælles ramme for sikkerheden.

9. Hovedanbefaling – Gør det  
nemmere at lave nye serviceydelser
Det anbefales, at Smart Grid data skal være tilgæn-
gelige for serviceudbyderne i passende form og un-
der passende betingelser. 

I visionen om fremtidens Smart Grid leveres energiy-
delser ikke blot af et traditionelt energiselskab, men 
af en række aktører, som har udviklet forskellige for-
retningsmodeller relateret til kundens individuelle 
energiforbrug. Nye serviceydelser i Smart Grid skal 
blandt andet basere sig på udnyttelsen af energi-
forbrugsdata og øvrige data, og Smart Grid data skal 
derfor være tilgængelige for serviceudbyderne i pas-
sende form og under passende betingelser.

En del af de nye serviceydelser forudsætter endvide-
re, at elkundernes bygninger er forberedt til Smart 
Grid. Det anbefales, at der vejledes om, hvordan det-
te sikres, herunder med en grundlæggende digital 
infrastruktur i både nye og eksisterende bygninger i 
form af datakommunikationsmuligheder og digital 
bygningsstyring. 

blandt de nye serviceudbydere er såkaldte aggre-
gatorer, som kan håndtere fleksibelt elforbrug eller 
elproduktion på vegne af individuelle elkunder. Det 
anbefales, at udgifter til installation af ekstra elmå-
lere reduceres ved at tillade, at elmålere, som aggre-
gatorer leverer og aflæser som en del af deres ydel-
se, også kan anvendes til forbrugsafregning. Endelig 
kan særligt små og mellemstore virksomheder på 
Smart Grid området have behov for en test- og de-
monstrationsplatform, hvor de over for potentielle 
kunder kan vise, at deres produkter eller løsninger 
virker tilfredsstillende under realistiske forhold.

Det anbefales endvidere, at der etableres testlabo-
ratorier, hvor små og mellemstore virksomheder kan 
teste produkter og løsninger under forhold, som lig-
ner det faktiske elforsyningssystem.

Hovedrapporten uddyber hver af de ni hoveddelan-
befalinger og anviser 35 konkrete delanbefalinger, 
der hver især vil bidrage til, at visionen om et Smart 
Grid i Danmark bliver en realitet. En detaljeret gen-
nemgang af hoved- og delanbefalinger fremgår af 
de enkelte arbejdsgruppers Issue Papers.

elkundernes engagement 
skal styrkes ved 

at øge opmærksomhed og 
viden om Smart Grid

•  Du kan læse mere om smart grid netværkets  
anbefalinger i hovedrapporten der findes på  
www.kemin.dk
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