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I. Indledning 

1. Beretningen handler om elberedskabet i Danmark og i Norden. Undersøgelsen af elbered-
skabet i Danmark omfatter for det første en undersøgelse af det lokale elberedskab i stats-
lige og regionale institutioner, hvor Rigsrevisionen undersøgte, i hvilken udstrækning insti-
tutionerne havde etableret nødstrømsanlæg. For det andet omfatter undersøgelsen det na-
tionale elberedskab, hvor Rigsrevisionen undersøgte, om rammer og forudsætninger for el-
beredskabet var i orden. 
 
Undersøgelsen af det nordiske elberedskab omfatter en undersøgelse af det nordiske sam-
arbejde. Undersøgelsen blev gennemført som en parallelrevision mellem den norske, den 
finske og den danske rigsrevision. Parallelrevisionen undersøgte samarbejdet med særligt 
henblik på en situation, hvor der skal ske genopretning efter et omfattende elsvigt (repara-
tionsberedskab). 
 
2. Klima- og energiministeren oplyser indledningsvist, at Statsrevisorerne vurderer, at der 
generelt er et velfungerende elberedskab i Danmark og i Norden, og peger på muligheder 
for forbedringer af det lokale, det nationale og det nordiske elberedskab. 
 
Ministeren bekræfter, at ministeren vil arbejde på at forbedre elberedskabet på de områder, 
hvor der er peget på muligheder herfor. 
 
II. Det lokale elberedskab 

3. Rigsrevisionen bemærkede i beretningen, at det lokale elberedskab generelt er tilfreds-
stillende, men at nogle statslige og regionale institutioner kan forbedre deres lokale elbered-
skab, særligt gennem bedre vedligeholdelse af deres nødstrømsanlæg. 
 
4. Klima- og energiministeren oplyser, at Energistyrelsen har tilkendegivet, at selv om det 
ikke er en del af styrelsens ansvarsområde, vil styrelsen udarbejde en vejledning om valg 
og vedligeholdelse af nødstrømsanlæg. Vejledningen udarbejdes i en arbejdsgruppe med 
deltagelse af Energinet.dk og relevante beredskabsaktører. Der blev afholdt opstartsmøde 
i november 2008. 
 
5. Jeg finder initiativet tilfredsstillende og vil følge Energistyrelsens arbejde med at udarbej-
de en vejledning om valg og vedligeholdelse af nødstrømsanlæg. 
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III. Det nationale elberedskab 

6. Klima- og energiministeren oplyser, at Rigsrevisionen peger på muligheder for at forbed-
re Energistyrelsens tilsyn med Energinet.dk, hvilket vil indgå i Energistyrelsens tilsynsarbej-
de fra og med 2009, bl.a. udarbejdelse af en årlig tilsynsplan. 
 
7. Jeg finder initiativet tilfredsstillende. 
 
8. Rigsrevisionen bemærkede i beretningen, at energimyndighederne ikke kender til stør-
relsen af de omkostninger, som elforbrugerne betaler til henholdsvis beredskab og forsy-
ningssikkerhed. Rigsrevisionen fandt det positivt, at Energistyrelsen og Energinet.dk ville 
igangsætte et arbejde med at afdække relevante omkostningsforhold til elberedskabet. 
 
9. Klima- og energiministeren oplyser, at ministeren efterfølgende er blevet oplyst om, at 
det næppe praktisk og omkostningsmæssigt er muligt at søge at adskille foranstaltninger, 
der foretages med henblik på daglig drift, forsyningssikkerhed og elberedskab, så udbyttet 
af udarbejdelsen af en sådan opgørelse vil stå i et rimeligt forhold til omkostningerne forbun-
det hermed. 
 
Ministeren agter på den baggrund at anmode sine embedsmænd om at drøfte spørgsmålet 
nærmere med Rigsrevisionen. 
 
10. Jeg finder det positivt, at ministeriet hurtigt har undersøgt mulighederne nærmere for at 
adskille foranstaltningerne. Jeg er enig med Energistyrelsen i, at udbyttet af adskillelsen skal 
stå i et rimeligt forhold til omkostningerne forbundet hermed. 
 
Jeg kan oplyse, at Energistyrelsen har taget kontakt til Rigsrevisionen for at drøfte forholdet 
nærmere. 
 
IV. Det nordiske elberedskab 

11. Rigsrevisionen bemærkede i beretningen, at Klima- og Energiministeriet sammen med 
de tilsvarende nordiske ministerier bør overveje at styrke det nordiske elberedskabssamar-
bejde. 
 
12. Klima- og energiministeren oplyser, at ministeren tilslutter sig behovet for at styrke det 
nordiske elberedskabssamarbejde, især om reparationsberedskab og om nordisk bered-
skabsplanlægning. 
 
Ministeren vil rejse problemstillingen i regi af Nordisk Råd, ligesom Energistyrelsen vil arbej-
de med problemstillingen i Nordisk Beredskabsforum (NordBER). Ministeren vil endvidere 
overveje mulighederne for en tydeligere forankring af det nordiske elberedskabssamarbej-
de hos de involverede parter. 
 
13. Jeg finder initiativerne tilfredsstillende og vil følge udviklingen i det nordiske samarbej-
de om elberedskabet. 
 
V. Afslutning 

14. Jeg finder samlet set klima- og energiministerens redegørelse tilfredsstillende. Jeg vil føl-
ge Energistyrelsens arbejde med at udarbejde en vejledning om valg og vedligeholdelse af 
nødstrømsanlæg samt udviklingen i det nordiske samarbejde om elberedskabet. 
 
 
 
 

Henrik Otbo 
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