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Meddelelse rek. 3/2014 (A 1570/näring) 
 

Rekommandationsmeddelelse 3/2014 Smart 
nordiskt elnätverk 

 
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet, 
 

att främja utvecklingen av smarta elnät för den nordiska 
elmarknaden, genom ett långsiktigt gemensamt samarbete med 
tydliga mål 
 
att utveckla kunskap om incitament för att marknaden aktivt ska 
kunna driva fram smarta lösningar och underbygga social acceptans  

 
att inom ramen för EU-samarbetet arbeta för etableringen av 
gemensamma grundregler, standarder och tekniska krav för att 
säkerställa en inre marknad för konsumenter och producenter i 
Norden, och att göra det inom Norden, om det inte inom rimlig tid går 
att bli eniga inom EU 

 
 
Nordisk Ministerråd meddeler: 
 
Nordisk Ministerråd har i længere tid arbejdet for et grænseløst nordisk 
elmarked, primært gennem den af landene nedsatte Elmarkedsgruppe. Dette 
arbejde er vel forankret i den nyligt vedtagne strategi for det nordiske 
energisamarbejde 2014-17.  
 
Det overses nogle gange, at elnettet i Norden allerede er smart på mange 
områder (smarte elmålere, automatiske fejlfinding etc.) og samarbejdet 
udvikles løbende ikke kun i regi af Elmarkedsgruppen, men eksempelvis også 
gennem projekter om forbrugerfleksibilitet og statsministrenes Grøn Vækst-
initiativer som det fælles slutbrugermarked, hvor blandt andet mange 
halvoffentlige og private aktører involveres. 
 
Med hensyn til rekommandationens tredje at- sats opfattes Norden allerede 
som foregangsregion, og arbejdet med fx fælles netkoder er godt forankret i 
europæisk regi inden for rammerne af EU's 3. liberaliseringspakke. De 
nordiske lande har også på dette område en tæt dialog for at sikre, at fælles 
nordiske interesser tilgodeses. 
 
Nordisk Ministerråd anser altså at der allerede pågår et omfattende nordisk 
samarbejde indenfor elmarkedet, og at man under hensyntagen til nationale 
forskelle eksempelvis indenfor industristruktur og varierende energiforbrug i 
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husholdningerne, har et ganske omfattende og tæt samarbejde som løbende 
udbygges hvor der er mulighed for at skabe nordisk merværdi. 
 
Ministerrådet anser, at rekommandationen kan afskrives. 
 


