Energi-, forsynings og klimaministerens tale til det afsluttende møde i Platformen for Smart Energi d. 7. december
2016.

[Intro]
Kære alle – velkommen til det sidste møde i Platformen for
Smart Energi.
Jeg vil gerne takke jer for det imponerende arbejde, som I
har lagt i Platformen.
Jeres viden er afgørende for, at vi sammen bliver klogere,
inden vi får vejen mod et smart energisystem mejslet i
granit.
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For mig betyder smart energi, at vi udnytter vores
energiressourcer på en intelligent måde på tværs af
sektorer, virksomheder og landegrænser til gavn for både
klimaet og pengepungen.
Vedvarende energi er kommet for at blive. Lidt populært
sagt vil vi fremover ”få mere strøm, som vinden blæser”.
Men den fluktuerende energi skaber udfordringer for den
høje forsyningssikkerhed, som vi kender og for stabiliteten
i vores energisystem.
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Vi skal derfor finde ud af at balancere den energi, som vi
får ind i systemet, med efterspørgslen.
Kort sagt: Vi skal skabe et mere integreret og fleksibelt
energisystem.
Vi er allerede godt på vej. Men der er behov for, at vi
tænker endnu mere over, hvordan vi fremtidssikrer
energisystemet.
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Da Platformen for Smart Energi blev søsat sidste år, var
det for at få en række skarpe bud på nye løsninger. Og det
har vi fået.
I Platformens barriere- og løsningskatalog sættes spot på
de barrier, som vi står overfor.
I anbefaler blandt andet, at vi skal væk fra silotænkningen
med el for sig, fjernvarme for sig, gas for sig – og så videre.
I stedet skal vi tænke på tværs af forsyningssystemerne.
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Kataloget illustrerer, at vi står overfor mange udfordringer,
og at sammenhængene er komplekse. Vores fælles opgave
er nu at vælge de kloge løsninger.
Der er ikke én snuptagsløsning. Løsningerne er
mangfoldige. Og det fordrer et tæt samspil mellem de
mange aktører på området.
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Platformens katalog er et værdifuldt input til vores videre
arbejde her i ministeriet.
Jeres anbefalinger er givet videre til Energikommissionen,
som skal komme med anbefalinger til fremtidens
energipolitik.
Derudover glæder det mig, at vi nu skal i gang med at lave
en Handlingsplan for Smart Energi, som det står i
Regeringsgrundlaget. Det kræver at vi tygger de mange
gode forslag grundigt igennem og ser på synergien med
andre politikområder her i ministeriet.
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[outro]
Arbejdet med Platformen Smart Energi slutter formelt i
dag. Men som Claus Meyer sagde, da han efter hårdt
arbejde åbnede restauranten Agern i New York:
”Vi har ind til nu lagt en vej bag os. Nu står vi overfor at
skulle bestige et bjerg”.
Jeg begiver mig fuld af fortrøstning ud på denne
bjergbestigning.
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Der er megen nyttig viden og vilje i dette rum, og der er
skabt gode relationer og netværk, som er afgørende, når vi
nu skal i gang med en Handlingsplan for smart energi.
Jeg håber, I får et rigtig godt møde i dag.
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