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Høringssvar Danmarks Vindmølleforening – Lov om
Energinet
Danmarks Vindmølleforening takker for muligheden for at afgive
høringssvar til ændring af lov om Energinet.
Det er foreningens opfattelse, at enhver strukturel ændring af en
offentlig virksomhed bør være målrettet mod at undgå en forøgelse af
bureaukrati og administration. Derudover bør reguleringen af Energinet
følge anbefalingerne i statens ejerskabspolitik udarbejdet af
Finansministeriet, og der bør gøres rede for, hvorvidt lovforslaget
følger disse anbefalinger.
Specifikt bør det belyses, hvorvidt anbefalingerne i statens
ejerskabspolitik omkring ansvarsfordeling mellem bestyrelsen og
ejerministerens indgriben i virksomhedens drift er overholdt.
Det angives i høringsbrevet, at årsagen til ændringen af Energinets
selskabsstruktur er at, ”Energinets opgaveportefølje er vokset
betydeligt som følge af politiske beslutninger siden selskabets stiftelse,
hvilket har givet udfordringer i forhold til styring af de enkelte
forretningsområder.”.
Foreningens medlemmer har siden oprettelsen af Energinet haft et tæt
samarbejde med virksomheden omkring tilslutning og drift af
vindmøller og foreningen kan ikke genkende de udfordringer, som
høringsbrevet henviser til. Det er derfor foreningens opfattelse, at en
ændring af selskabsstrukturen kun bør gennemføres efter en grundig
analyse af virksomhedens opgaver, herunder en effektiv drift af
elsystemet sammen med håndteringen af aktørerne i elmarkedet og
den internationale og europæiske sammenhæng, som virksomheden
indgår i.
Det er naturligt, at opgaver som gasdistribution og gaslagrene
organiseres som selvstændige datterselskaber, men derudover bør
unødvendige selskabsdannelser undgås medmindre saglige hensyn
taler for dette.
Oprettelsen af en lang række datterselskaber med egne selvstændige
bestyrelser og direktion i en offentlig virksomhed med samlet under
1.500 medarbejdere vil ikke bidrage til en formindskelse af
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administration og bureaukrati i den offentlige sektor og ændringen
syntes ikke at være målrettet mod at skabe en øget gennemsigtighed
og service til brugere af elsystemet og aktørerne i elmarkedet.
Håndtering af de opgaver, hvor virksomheden har en myndighedsrolle,
bør kunne håndteres med en tydelig ansvarsplacering internt i
virksomheden. Foreningen opfordrer til, at det belyses, hvordan denne
problemstilling håndteres i andre lande i EU på en sådan måde at
danske særordninger undgås.
Det burde indgå i overvejelserne omkring Energinet selskabsstruktur,
at den danske systemansvarlige virksomhed er underlagt den samme
regulering i forhold til driften af elnettet, som i de øvrige EU
medlemsstater. Derfor er det naturligt, at se mod udlandet i forhold til
håndtering af myndighedsopgaver indenfor samme regulering.
Det bør sikres, at Energinets selskabsstruktur svarer til den
sammenhæng, som virksomheden indgår i, herunder specielt i
samarbejdet med øvrige systemansvarlige virksomheder i de øvrige
medlemsstater i EU. Energinets selskabsstruktur bør derfor ikke afvige
væsentligt fra f.eks. de øvrige nordiske systemoperatører, som det er
afgørende at virksomheden kan indgå i et tæt samarbejde omkring
driften af det nordiske elsystem og elmarked.
Det er foreningens bekymring, at en opsplittet selskabsstruktur vil
medføre udfordringer for virksomheden i dens samarbejde med øvrige
systemansvarlige virksomheder, som på længere sigt kan få negative
konsekvenser for elmarkedets funktion.
Det er derudover foreningens opfattelse, at udflytningen af opgaven
med varetagelse af VE-ordningerne fra lov om vedvarende energi fra
Energinet til Energistyrelsen endnu ikke har bidraget til en mere
effektiv varetagelse af opgaverne. Foreningen opfordrer derfor til, at
der følges op på administrationen af de opgaver, som er flyttet mellem
offentlige myndigheder med henblik på at belyse om opgaverne
varetages effektivt under de nye rammer.
Det er afslutningsvis foreningens opfattelse, at fremtidige ændringer i
reguleringen af Energinet bør have et mere tydeligt fokus på betjening
af de aktører, som agerer i elsystemet. Med andre ord bør den danske
lovgivning sigte mod i højere grad at sikre, at Energinets varetagelse af
virksomhedens kerneopgaver fungerer med en høj grad af
gennemsigtighed og effektivitet.
Med venlig hilsen
Søren Klinge
sk@dkvind.dk
Danmarks Vindmølleforening
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