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1) Indledning – levende eksempler på fremtidsstyring  

I tider med stigende energipriser, klimaforandringer og samfundsøkonomiske udfordringer er
alle regioner i EU nødt til at finde metoder til at sikre en stabil og sikker energiforsyning, som 
er økonomisk overkommelig for alle borgere, mens der samtidig tages hensyn til aspekter som 
miljø og bæredygtighed. 

Hvis man betragter forskellige intelligente energisystemer og initiativer til intelligente net, 
står det klart, at der allerede findes mange løsninger.  Nogle regioner er gået fra at være 
energiaftagere til at blive energileverandører og har lagt kraftig vægt på vedvarende energier 
og derved tilvejebragt en model for bæredygtig energiproduktion, som giver mulighed for at 
stabilisere energipriserne og skabe gevinst på samme tid.  

Güssing i Østrig ændrede sig f.eks. fra at være et tidligere fattigt udkantsområde til en model 
for bæredygtighed og opfyldte alle sine energibehov på grundlag af lokale og vedvarende 
energikilder såsom lokal biomasse, solvarmeenergi og solcelleenergi. Kraftværkerne i den 
region beretter om ”uomtvistelige samfundsøkonomiske følger” og genererer tilstrækkeligt 
overskydende energi til at skabe overskud, som kan geninvesteres i finansiering af vedvarende 
energikilder (VE)1. 

Både øer og landområder samt tyndt befolkede områder har fundet nye metoder til at blive 
uafhængige af ekstern energiforsyning ved at investere i intelligente netsystemer. Regioner, 
som har held til at kombinere vedvarende energi med intelligente oplagringsløsninger, 
nedbringer ikke blot deres betydelige afhængighed af import af fossile brændstoffer, men de 
sikrer ligeledes sikkerhed i energiforsyningen til deres borgere.  

Sådanne innovative tiltag og ændringer kan ses i Madeira (Portugal)2, El Hiero (Spanien), 
Hostětín (Den Tjekkiske Republik) og Ikaria (Grækenland)3, som er eksempler, der viser, at 
omdannelse af energinet og udskiftning af fossile brændstoffer med elektricitet, der genereres 
af lokal vedvarende energi, er en sikker, økonomisk overkommelig og gennemførlig realitet.   

Ved hjælp af en helhedsorienteret tilgang kan andre sektorer – såsom transportsystemer og 
opvarmnings-/kølingssystemer – kobles sammen og derved skabe kraftige synergier og 
nedbringe CO2-emissioner.  Dette ses i Danmark4, hvor oplagring i intelligent infrastruktur af 
elektrisk energi, som dannes på tidspunkter, hvor produktionen topper, giver mulighed for, at 
lokalt genereret energi forbruges lokalt.  

                                               
1 Østrigs Institut for Fysisk Planlægning (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; om forespørgslen fra Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg: 
INFRASTRUKTUR FOR VEDVARENDE ENERGI: ET ASPEKT INDEN FOR LOKAL OG REGIONAL UDVIKLING. 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, s. 41.
2 Østrigs Institut for Fysisk Planlægning (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; om forespørgslen fra Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg: 
INFRASTRUKTUR FOR VEDVARENDE ENERGI: ET ASPEKT INDEN FOR LOKAL OG REGIONAL UDVIKLING. 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, s. 50.
3 El Hiero: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx; 
Ikaria-øen (jf.: Videnskabelige og politiske rapporter fra Det Fælles Forskningscenter. Intelligente netprojekter i Europa: erfaringer og 
igangværende udvikling.  Opdateret version fra 2012, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf , s. 58.)
4 EREC, Greenpeace: [r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate.
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, s.  36.
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Et andet konkret eksempel på bedste praksis inden for en modelregion er den regenerative 
modelregion Harzen, som er en ugunstigt stillet region i Tyskland, som indeholder alle de 
førnævnte komponenter: produktion og distribution af energi, som hovedsageligt er baseret på 
vedvarende energier, forsknings- og udviklingsaktiviteter, energioplagring, energiforbrug og -
besparelse (herunder intelligente målere, høj produktion, isolering, e-transport).1  

Inden for et intelligent energisystem kan regioner, lokalsamfund og borgere ligeledes blive 
”prosumenter”, som dels genererer deres egne energibehov og dels sælger energi til nettet og 
opererer inden for virtuelle kraftværker sammen med andre aktører.

Der findes adskillige forløbere, som baner vejen herfor, såsom borgergrupper, der allerede i 
dag ejer en betydelig andel af eksempelvis solcellepaneler, og nogle af dem deltager endog i 
borgerforeninger2.  Dette muliggør ikke blot en aktiv inklusion af lokalt produceret 
vedvarende energi i nettet, men også en aktiv inddragelse af borgerne i fremtidig 
energiproduktion og -forbrug. 

2) Intelligente net er nøgleelementer

Et af de primære incitamenter til at omstrukturere de nuværende energinet er, at variable 
energikilder, såsom vind- eller solenergi, kan integreres bedre. Deres fulde potentiale kan kun 
udnyttes, når et fleksibelt – intelligent – net afbalancerer de skiftende niveauer for 
energilevering og -efterspørgsel og sikrer en intelligent oplagrings- og distributionsordning.  
Dette omfatter behovet for både at gøre sig vidtrækkende overvejelser på EU-niveau og 
begrænsede overvejelser på husstandsniveau og lokalt og regionalt niveau.  
Havvindmølleparker producerer f.eks. en masse energi langt væk fra det energiforbrugende 
erhvervsliv og kan potentielt forsyne flere regioner på internationalt plan med energi. 
Solcellepaneler på et tag producerer lavspændingsenergi til en husstand, men ekstra, uudnyttet 
energi kan tilføres nettet, og derfor er det nødvendigt med en tovejs energistrøm. Når der kun 
er lidt solskin eller knap så stærk vind, skal der stilles supplerende energi til rådighed 
(gennem oplagret energi eller andre fleksible energikilder) med henblik på at stabilisere nettet. 
For at bidrage til denne omstilling fra traditionel energiforsyning til en mere variabel, 
decentraliseret energiproduktion bør forskellige regulerende, lovgivnings- og 
erhvervsmæssige incitamenter undersøges3. 

Det er nødvendigt med investeringer i elektricitetsnet for alle typer spænding samt 
investeringer i andre løsninger som eksempelvis kraftvarmeproduktion.   Der findes ikke en 
samlet løsning for alle regioner. Den bedste løsning er en regionsspecifik løsning, der tager 
højde for lokale forhold, hvorved den lokale energiproduktion og det lokale energiforbrug kan 
optimeres. Derfor bør fokus for investeringer henledes på lokalbidrag til net og fleksible 

                                               
1 Østrigs Institut for Fysisk Planlægning (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; om forespørgslen fra Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg: 
Infrastruktur for vedvarende energier: et aspekt inden for lokal og regional udvikling. 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, s. 59. 
Jf. også REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
2 Jf. f.eks. dette landsbyeksempel på et solcelleanlæg opført for borgerne på en offentlig svømmehal i Eltville/De: http://www.buergersolar-
eltville.de/
3 Jf.: Sascha Müller-Kraenner og Susanne Langsdorf for Heinrich-Böll-stiftelsen: Eine Europäische Union für Erneuerbare Energien –
Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und  Fördersysteme. 2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
s. 25-27.
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ressourcer, herunder oplagringsmuligheder.

3) Et intelligent net er mere end en intelligent måler - en omfattende og tværsektoriel 
strategi 

Kommissionens taskforce for intelligente net definerer intelligente net som et elektricitetsnet, 
der på omkostningseffektiv vis kan integrere alle tilsluttede brugeres adfærd og handlinger –
producenter, forbrugere og dem, der både producerer og forbruger – for at sikre økonomisk 
effektive, holdbare energisystemer med lave tab og af høj kvalitet, forsyningssikkerhed og 
sikkerhed1.

Ifølge denne definition giver intelligente net på den ene side mulighed for en ny, mere 
intelligent type energisystem – hvor energi genereres og bruges nær produktionsstedet frem 
for at skulle transporteres over lange strækninger – mens der er mulighed for 
tovejskommunikation mellem produktions- og forbrugssiden. 

Som påvist i mange caseundersøgelser skal et intelligent net på den anden side integreres i en 
samlet regionalpolitisk kontekst for at maksimere fordelene for regionen. 

Energisektoren er forbundet med adskillige andre sektorer, herunder boligsektoren, 
miljøsektoren, sektoren for social inklusion, bygge- og transportsektoren.  For regionerne er 
det derfor fordelagtigt at have en regionalplan, som inddrager energi i alle disse andre 
sektorer. Det er vigtigt, at borgerne er inddraget i og kan bidrage til denne 
regionalplanlægning. Specielt inden for planlægning af net mangler de nuværende 
fremgangsmåder gennemsigtighed og skal forbedres, og efterspørgsel og produktion skal 
integreres tilstrækkeligt i planlægningsprocessen og skal involvere 
distributionssystemoperatører (DSO) og udbydere af teknologi inden for intelligente net.  
Sådanne omfattende strategier skaber større synergier og sikrer langsigtede effekter.  

Et intelligent net betyder en reduktion af energitab under produktions-, transmissions- og 
distributionsfaserne. Energibesparelse betyder en nedsættelse af den mængde energi, der 
bliver tabt under produktions- og distributionsfaserne. Ikt bevirker også en aktiv inklusion af 
slutforbrugerne med henblik på at øge bevidstgørelsen og sikre sig, at borgerne er bevidste 
energiforbrugere. Der bliver derfor foretaget besparelser på tværs af hele nettet, herunder 
slutforbrugerne, hvorved der opnås maksimal økonomisk og økologisk gevinst og større 
forsyningssikkerhed. Ikt-sektoren indtager af den grund en vigtig rolle for fremme af en 
intelligent energisektor. Det er ikt-sektoren, der ejer den teknologi, der muliggør tovejs 
informationsstrøm i et net, og ikke operatørerne for distributionssystemer (DSO) og 
transmissionssystemer (TSO) af energi.  Alle disse effekter kan blive forbedret, såfremt 
energibesparelser indtager en central position i al regionalplanlægning, der beskæftiger sig 
med intelligente net.

Når man derfor betragter de lokale og regionale følger af udviklingen af intelligente net, er 
man nødt til at anskue det ud fra et større perspektiv i forbindelse med regionalpolitik. Det 
bliver således foreslået at anvende begrebet “intelligente energisystemer”. Et ”intelligent 

                                               
1 Funktioner for intelligente net og intelligente målere  
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf
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energisystem” omfatter intelligente net, intelligente målere, en forøgelse af produktionen af 
vedvarende energi, intelligente oplagringsløsninger, energieffektive foranstaltninger, de 
indirekte sektorer, der er knyttet til et intelligent net, og andre relaterede komponenter inden 
for en regional energiplan. 

4) Positive indvirkninger på lokal beskæftigelse inden for den regionale økonomi

De positive supplerende følger af udvidelse og fremme af omfattende intelligente 
energisystemer er enorme. Ud over ovennævnte fordele kan et intelligent energisystem lette 
adgangen til lokale, bæredygtige arbejdspladser. Byggeindustrien er et af de hovedområder, 
hvor der ikke blot vil blive skabt arbejdspladser1 gennem direkte investeringer i 
energiinfrastruktur, men også gennem investeringer i energieffektive foranstaltninger og 
fornyelser, f.eks. i boligsektoren. Dette vil føre til en omstrukturering af en traditionel sektor, 
sætte skub i SMV'er og skabe en høj efterspørgsel efter nye færdigheder inden for 
traditionelle jobs. Det er af den grund nødvendigt at foretage investeringer i nye færdigheder 
inden for nye jobs. Ikt-sektoren, transportsektoren og sektorer, der udbyder miljøvenligt 
udstyr og tjenester, er ligeledes berørte2, idet de er direkte eller indirekte forbundet med 
lanceringen af det intelligente energisystem.  Inden for disse sektorer kan der derudover blive 
skabt et stort antal nye arbejdspladser som en konsekvens af gennemførelsen af regionale 
koncepter for et intelligent energisystem.

Et intelligent energisystem vil desuden i tilfælde, hvor der er findes en større 
energieffektivitet, medføre betydelige spillover-effekter for beskæftigelsen i hele den 
økonomiske sektor gennem multiplikatoreffekter, da der kan sikres en stabil og sikker 
energiforsyning. 

Et vigtigt spørgsmål, der rækker ud over et intelligent energisystem, er derfor, hvordan 
regioner kan fremme lokale beskæftigelsesmuligheder, der er koblet sammen med 
gennemførelsen af det intelligente energisystem, og som skal påvise, hvorfor offentlige 
investeringer i intelligente energisystemer er af afgørende betydning for et positivt resultat på 
det lokale og regionale arbejdsmarked.  

5) Intelligente energisystemer som middel til energimæssigt demokrati

Denne rapport vil også anskue de demokratiske aspekter for intelligente net og lokal 
vedvarende energiproduktion og -distribution. Den vil understrege betydningen af, at 
forbrugerne og borgerne ikke blot er energiforbrugere og således potentielle energibesparere, 
men at de også er aktive aktører inden for intelligent energiinfrastruktur og -distribution, 
eftersom de skal høste udbyttet ved de opdaterede systemer.    Aktiv deltagelse drejer sig ikke 
kun om at skabe et “følelsesmæssigt ejerskab”, men aktiv deltagelse kan også øge det lokale 
indkomstniveau.
                                               
1Jf. f.eks.: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop). ILO: Skills for green jobs. 
Europæisk sammenfattende rapport. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, s. 3.

2 UNEP, ILO,  IOE og ITUC's initiativ til skabelse af grønne arbejdspladser med titlen:  Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon 
World.
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Aktiv deltagelse ville også øge villigheden dels over for vedvarende energisystemer og dels 
over for omstillingen til en anden energiforbrugsadfærd. Som en konsekvens heraf er det 
nødvendigt at sikre fuld offentlig deltagelse gennem et ”partnerskabsprincip” og en fordeling 
af fordelene samt gennemsigtighed gennem hele planlægningsprocessen. Udelukkende ved at 
inddrage slutforbrugeren i alle udviklingstrin for et intelligent energisystem kan der sikres en 
langsigtet, bæredygtig succes. For at nedbryde barrierer på EU-niveau er det nødvendigt, at 
Kommissionen skaber mere handlerum for lokale bestemmelser på det indre marked. 

6) Databeskyttelse og datasikkerhed

Intelligente net og intelligente målere kan kun fungere, hvis der udveksles brugeroplysninger 
inden for nettet.  Undersøgelser viser, at borgerne er bekymrede over beskyttelsen af deres 
brugeroplysninger i forbindelse med, at hver husstands elektricitetsforbrug i realtid registreres 
og anvendes i den nye intelligente infrastruktur.  For at øge accepten af lanceringen af 
intelligente energisystemer er det yderst vigtigt, at private brugeroplysninger forbliver private 
og dermed sikre.  Den gældende databeskyttelseslovgivning skal derfor tilpasses på nationalt 
eller EU-plan. Forskning og investeringer i udvikling af avancerede værktøjer til fremme af 
anonymisering skal støttes. Der skal også forelægge klare retningslinjer om, hvem der er 
ansvarlig for dataindsamling, dataindberetning og navnlig datasikkerhed. 

7) Nødvendigheden af en ramme for intelligente energisystemer

i Finansiering 
Dette afsnit vil indeholde forskellige finansieringsmuligheder med henblik på at imødekomme 
det svære spørgsmål om, hvem der skal betale for den nødvendige udvikling af infrastruktur, 
som er påkrævet for intelligente net. Det vil undersøge finansieringsinstrumenter og 
tilsvarende lovgivning og Den Europæiske Investeringsbanks og andre europæiske 
finansieringsinstitutioners rolle. Der vil blive rettet særlig opmærksomhed mod europæiske 
fondes rolle, såsom de europæiske struktur- og investeringsfonde, navnlig EFRU, 
Samhørighedsfonden og ELFUL.  Finansieringsmuligheder for perioden 2014-2020 vedrører 
investeringer i produktion og distribution af energi fra vedvarende energikilder, 
energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi samt intelligent energistyring og 
intelligente systemer til distribution, oplagring og transmission af energi. Inden for EFRU vil 
der blive fastsat en mindsteandel for regioner, som afhængig af deres økonomiske 
udviklingsniveau skal afsætte op til 20 % af EFRU-ressourcer til de ovennævnte 
investeringsprioriteringer.  For at fremme anvendelsen af disponible midler gennem 
forbedring af den (administrative) kapacitet for projektudvikling og –forvaltning vil 
kapacitetsopbygning desuden være støtteberettiget og bidrage til at udnytte muligheder på 
området for intelligent netudvikling.   Disse muligheder kan fungere som katalysatorer for 
investering, og rapporten vil koncentrere sig om incitamenter for investering. Da flere 
territoriale niveauer er omfattet af finansierings- og beslutningstagningsprocessen, indtager 
forvaltning på flere niveauer en vigtig rolle for en vellykket gennemførelse.  

ii Statsstøtte og andre bestemmelser på det indre marked
Flere sektorer er nøje adskilte inden for politikken om det nuværende indre marked ud fra den 
begrundelse, at dette giver bedre konkurrence. Dette kunne udgøre en hindring for det 
intelligente energisystem og gøre det svært at opnå en tværsektoriel strategi. Denne politik bør 
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derfor tages op til fornyet overvejelse og åbne for muligheder for de regionale og lokale 
myndigheder, hvor subsidier og besparelser deles på tværs af sektorer, for derved at bidrage 
til en mere intelligent og fleksibel ramme, som i sidste instans giver mulighed for større 
besparelser både inden for energisektoren og andre sektorer.  

iii Interoperabilitet og åbne standarder
Interoperabilitet inden for intelligent infrastruktur vil være af afgørende betydning, da 
regulatorisk usikkerhed og uensartede standarder sinker udbredelsen af intelligent 
infrastruktur.  Desuden er der behov for et mere omfangsrigt samarbejde med den europæiske 
organisation for tekniske standarder. Hvis intelligente målere ikke kan finde anvendelse i 
andre regioner, og hvis intelligente net ikke er i stand til at kommunikere med net i andre 
lande, er merværdien tabt. Komplekse markedsforhold og administrative rammer udgør de 
primære forhindringer for intelligente energisystemer. Disse aspekter skal på lige fod 
medtages i interoperabiliteten mellem investeringsmodeller, og der er behov for åbne 
standarder for at fremme interoperabilitet.

8) Grænseregioner og tværnationalt net

Rapporten har til formål at undersøge forbindelser og forening mellem regioner, fordeling af 
fordele og viden samt samarbejde mellem regioner, hvad angår cost-benefit-analyser.   Den 
mest økologiske og økonomiske tilgang for grænseområder ligger meget ofte ikke inden for 
de nationale grænser alene, men også i samarbejde med deres naboer på tværs af nationale 
grænser. Denne grænseoverskridende tilgang bør stimuleres. Viden bør også fordeles mere 
bredt på EU-niveau, og derfor bør oprettelse af netværk og udveksling af bedste praksis 
mellem alle regioner på EU-plan ligeledes fremmes.  Det ville være et skridt i fremadgående 
retning at oprette et tværnationalt netværk for regioner med intelligente energisystemer.


