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Med brev af 20. oktober 2008 har Statsrevisorerne fremsendt beretning nr. 1 2008 om elberedskabet
i Danmark og i Norden.
Med henvisning til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. vil jeg nedenfor
redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.
Statsrevisorerne vurderer, at der generelt er et velfungerende elberedskab i Danmark og i Norden og
peger på mulighed for forbedringer for det lokale, det nationale og det nordiske elberedskab. Jeg har
noteret dette med tilfredshed og kan bekræfte, at jeg vil arbejde på at forbedre beredskabet på de
områder, hvor der er peget på muligheder herfor.
Det lokale elberedskab
Jeg har noteret mig, at det er Rigsrevisionens vurdering, at det lokale elberedskab generelt er
tilfredsstillende, men at nogle statslige og regionale institutioner kan forbedre deres lokale
elberedskab, især gennem bedre vedligeholdelse.
Energistyrelsen har - selvom det ikke er en del af styrelsens ansvarsområde - tilkendegivet, at man
vil udarbejde en vejledning om valg og vedligeholdelse af nødstrømsanlæg. Vejledningen
udarbejdes i en arbejdsgruppe med deltagelse af Energinet.dk og relevante beredskabsaktører. Et
opstartmøde herom blev afholdt allerede i november 2008.
Det nationale elberedskab
Jeg har med tilfredshed noteret mig, at det er Rigsrevisionens vurdering, at Energistyrelsen har
sikret, at forudsætningerne for et tilfredsstillende beredskab er til stede gennem fastsættelse af
rammer for det nationale elberedskab samt at Energistyrelsens og Energinet.dk’s tilsyn med,
hvordan rammerne bliver udmøntet, ligeledes medvirker til at sikre et tilfredsstillende beredskab.
Rigsrevisionen peger samtidig på muligheder for at forbedre Energistyrelsens tilsyn med
Energinet.dk, hvilket vil indgå i Energistyrelsens tilsynsarbejde fra og med 2009, bl.a. udarbejdelse
af en årlig tilsynsplan.
Jeg har noteret mig, at energimyndighederne ikke kender størrelsen af de omkostninger, som
elforbrugerne betaler til henholdsvis beredskab og forsyningssikkerhed. Rigsrevisionen finder på
den baggrund, at Energistyrelsen bør overveje at udarbejde en metode til at opgøre
omkostningsniveauet. Energistyrelsen har oplyst, at Energinet.dk vil blive anmodet om at undersøge
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mulighederne for at inddrage relevante omkostningsforhold i tilsynet med virksomhedernes
beredskab. Energinet.dk har meddelt, at de vil medvirke til at udvikle en opgørelsesmetode.
Rigsrevisionen finder initiativerne positive.
Jeg har efterfølgende fået oplyst, at det næppe praktisk og omkostningsmæssigt er muligt at søge at
adskille foranstaltninger, der foretages med henblik på den daglige drift, forsyningssikkerhed og
beredskab, således at udbyttet af udarbejdelsen af en sådan opgørelse ikke vil stå i et rimeligt
forhold til omkostningerne forbundet hermed. Jeg agter på den baggrund at anmode mine
embedsmænd om at drøfte spørgsmålet nærmere med Rigsrevisionen.
Det nordiske elberedskab
Rigsrevisionen finder på baggrund af den nordiske parallelrevision, at Klima- og Energiministeriet
sammen med de tilsvarende nordiske ministerier bør overveje at styrke det nordiske
elberedskabssamarbejde om reparationsberedskab.
Jeg kan tilslutte mig behovet for at styrke det nordiske elberedskabssamarbejde, især om
reparationsberedskab og om nordisk beredskabsplanlægning. Jeg vil derfor rejse problemstillingen i
regi af Nordisk Råd, ligesom Energistyrelsen vil arbejde med problemstillingen i Nordisk
Beredskabsforum (NordBER). Jeg vil endvidere overveje mulighederne for en tydeligere forankring
af det nordiske beredskabssamarbejde hos de involverede danske parter.
En kopi af denne redegørelse er samtidig sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 1246
København K.
Med venlig hilsen
Connie Hedegaard
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