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Europaudvalget har i brev af 20. december 2017 stillet mig følgende KOM (2016) 

0861 spørgsmål 10, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter øn-

ske fra Søren Søndergaard (EL). 

 

Spørgsmål 10 

 

I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministe-

ren svare på, hvilke aktuelle danske reguleringer af el-området, som overta-

ges af EU, når forordningen om det indre marked for elektricitet indfører til-

pasning af regler for grænseoverskridende handel, håndtering af flaskehalse 

i el-nettet samt ensretning af nettilslutningstariffer i transmissions- og distri-

butionsnettet. 

 

Svar 

 

EU regulerer allerede i dag spørgsmål vedrørende grænseoverskridende 

handel, håndtering af flaskehalse i el-nettet samt ensretning af nettilslut-

ningstariffer i transmissions- og distributionsnettet. Med Kommissionens for-

slag til revision af forordning om et indre marked for elektricitet udbygges 

samt ekspliciteres det fælles europæiske regelgrundlag for disse områder.  

 

Forslaget indeholder tilføjelser, som lægger op til, at beslutninger om det in-

dre marked for elektricitet i højere grad skal træffes i fællesskab i EU eller på 

baggrund af en fælles EU-metode.  

 

Det vedrører f.eks. beslutningen om, hvorvidt et medlemslands el-system 

skal deles op i flere budområder. Her foreslås det, at en fælles analyse af det 

europæiske el-system skal danne grundlag for, hvorvidt et medlemsland skal 

ændre sin opdeling af budområder, således at der sikres overensstemmelse 

mellem markedet og den underliggende fysiske virkelighed.  

 

Ligeledes gælder det med forslaget, at kapacitetsmekanismer eller strategisk 

reserver alene må etableres, såfremt en fælles EU-metode, hvor mulighe-

derne for import af el fra nabolande indregnes, viser, at der er behov for 

yderligere national back-up-kapacitet i det givne medlemsland.  
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