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Energistyrelsen vil teste nye rammer
for grøn nytænkning

Den grønne omstilling af energisystemet omfatter ikke kun udvikling og
anvendelse af ny teknologi, men også
tilpasning af lovgivningen og rammebetingelser.
Udvikling af ny teknologi nyder godt
af en lang række støtteordninger, men
det er ikke altid nok. Det kan være
lidt af et puslespil at få det hele til at
gå op i en højere enhed, og der kan
være tilfælde, hvor det er lovgivning
og rammebetingelser, der er de største barrierer.
Det skal der laves om på, og derfor
tilbyder Energistyrelsen nu, at virksomhederne kan henvende sig og få
vejledning og hurtig afklaring, hvis
deres nye, innovative forretningsmodel eller energiteknologi er stødt på
en barriere i den gældende energiog forsyningsregulering.
Energistyrelsen kan desuden tildele
virksomheder en såkaldt regulatorisk
testzone – en slags “sandkasse” –
som giver en ansøger fritagelse for en
specifik lovgivning eller regulering i en
afgrænset periode.
– Vi har brug for nytænkning og
innovation for, at vi kan nå 70 procents CO2-reduktion i 2030, og her
spiller virksomhederne en nøglerolle.
Med det her initiativ tager vi udgangspunkt i virksomhedernes hverdag for
at sikre udviklingen af nye innovative
løsninger, og at vi har en regulering,
der er klar til at understøtte den grønne
omstilling, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.
Alle henvendelser skal rettes til et
nyoprettet sekretariat i Energistyrelsen
uanset hvilken specifik lovgivning eller
regulering, der skal dispenseres for.
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Energistyrelsen tager nu et nyt
middel i brug for at fremme den
grønne omstilling. I en tidsbegrænset periode kan styrelsen
dispensere for gældende regler,
så virksomheder får bedre mulighed for at teste nye forretningsmodeller eller ny teknologi.

Kriterier for at få en testzone
I en testzone kan der gives tidsafgrænsede dispensationer fra konkrete regler til forsøg med nye forretningsmodeller, ny teknologi og
nye løsninger. Ansøgere til en testzone bliver vurderet ud fra følgende
ti kriterier:

• Projektet er omfattet af regulering under Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriets ressort.
• Projektets gennemførelse er udfordret af en regulatorisk barriere.
• Projektet er innovativt.
• Projektet fremmer den grønne
omstilling.
• Projektets løsning tilbydes endnu
ikke kommercielt.
• Projektet er til gavn for forbrugerne og virksomhederne.
• Projektet er modent til at indgå i
et testforløb.
• Forbrugerne og virksomhederne
kan beskyttes i testforløbet i tilstrækkelig grad.
• Projektet kan afgrænses tidsmæssigt
• Ansøger skal formidle testforløbets resultater offentligt.

Sådan kommer du i betragtning
For at komme i betragtning til en
testzone skal et projekt opfylde ti kriterier, hvor der blandt andet lægges
vægt på, at projektet gavner den
grønne omstilling, er innovativt, endnu ikke tilbydes kommercielt, og at
det kan gennemføres inden for en
afgrænset tidsperiode.
Testzoneordningen har sit afsæt i
den politiske energiaftale af 29. juni
2018, hvor det er besluttet at iværksætte en række initiativer, som skal
fremme udviklingen af et smart og
fleksibelt energisystem i Danmark.
Ambitionen er, at Danmark skal
have det mest integrerede, markedsbaserede og fleksible energisystem i
Europa med en effektiv udnyttelse af
energien, med en høj grad af sektorkobling og med en fortsat høj forsyningssikkerhed.
Har du spørgsmål til testzoneordningen kan du kontakte:
Energistyrelsen
Testzonesekretariatet
E-mail: testzoner@ens.dk
Telefon: 5167 4398
www.ens.dk

