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REFERAT  

Ekstraordinært møde i PowerLabDK’s styrekomité 

16. august 2017 

PLDK-SK-v1-MOM 

FFROST Tid:  

Torsdag d. 10. august 2017 kl. 10.00 – 12.00 (13.00). 

 

Sted: 

Siemens A/S, Borupvang 9, 2750 Ballerup 

Mødelokale ”Jernbanen” 

 

Program: 

10:00-11:30 PowerLabDK styrekomitemøde med gæster 

11:30-12:00 PowerLabDK styrekomitemøde  

12:00-13:00 Frokost med gæster 

 

Deltagere 

Preben Jørgensen, HOFOR, Claus Madsen, ABB A/S, Claus Møller, Siemens A/S, Rasmus Chri-

stensen, Bornholms Energi og Forsyning A/S, Niels Overgaard, IBM, Jørgen S. Christensen, 

Dansk Energi, Troels Stybe Sørensen, DONG Energy REN Power, Anders Troi, DTU Diplom, Ja-

cob Østergaard, Center for Electric Power and Energy (CEE), Frida Frost, PowerLabDK. 

 

Gæster: Winnie Grosbøll, Borgmester Bornholms Regionskommune og Bestyrelsesformand Lars 

Goldschmidt, Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S. Deltager til og med punkt 4. 

 

Afbud fra 

Torben Glar Nielsen, Energinet.dk, Michael Lyng, NKT Cables A/S og Kristian Stubkjær, DTU 

Electrical Engineering 

 

Dagsorden 
1. Velkomst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Opfølgning fra møde med ministeren 21. juni 
4. Drøftelse af oplæg ”Bornholm som zone for alternativ regulering” 
5. Beslutning om forankring af ”Bornholm som zone for alternativ regulering” i PowerLabDK 
6. Eventuelt 
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Referat 

1. Velkomst  

Formanden for styrekomitéen, Preben Jørgensen, byder velkommen. 

 

Preben Jørgensen bød velkommen – specielt velkommen til de to gæster, Bornholms 

Borgmester Winie Grosbøll og Bornholms Energi og Forsynings bestyrelsesformand Lars 

Goldschmidt. Der var en præsentationsrunde bordet rundt. 

  

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dette er et ekstraordinært møde, hvor der kun behandles én sag.  

Dagsordenen blev taget til efterretning. 

 

 

3. Opfølgning fra møde med ministeren 21. juni  

Jacob Østergård, Winnie Grosbøll og Lars Goldschmidt orienterer om det fælles møde med 

minister Lars Chr. Lilleholt den 21. juni samt idéen som ligger til grund for udarbejdelsen af det 

vedhæftede oplæg. Oplægget er også sendt ud den 12. juli 2017.   

 

Til orientering. 

 

Jakob indledte kort med reference til energikommissionens arbejde, at én af anbefalinger-

ne var at etablere et nationalt testområde.  

 

Herefter præsenterede Winnie de tanker, hun har delt med ministeren den 21. juni 2017, 

som omhandler Bornholm som et muligt nationalt testområde – blandt andet inspireret af 

en studietur til Sydkorea. For ministeren blev nævnt, at Bornholm er geografisk afgrænset 

og med kun én kobling til Sverige gør det det let at teste på. Desuden er der kun én kom-

mune, som også er en region, hvilket gør test med reguleringer lettere. Det er også et fak-

tum, at der gennem flere år allerede har været forskningsprojekter på energiområdet på 

Bornholm og at der derfor er opnået et godt samspil med borgerne.  

 

Ministerens svar var, at det skal være af interesse for flere end blot Bornholm og han ef-

terlyste interesse fra virksomheder. Aftalen blev, at der skulle fremsendes et oplæg ultimo 

august, der beskriver et koncept for Bornholm som nationalt testområde. Oplægget er ef-

terfølgende blevet udarbejdet i fællesskab af DTU samt Bornholms Energi og Forsynings-

selskab. 

 

 

4. Drøftelse af oplæg ”Bornholm som zone for alternativ regulering” 

Oplægget gennemgås af Rasmus Christensen, Jacob Østergård og Frida Frost.  
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Til drøftelse, kommentering og afklaring af eventuelle spørgsmål til oplægget. 

 

Jakob præsenterede kort, hvem der havde bidraget til det oplæg, der ligger til drøftelse og 

pointerede, at det var et første udkast og at kommentarer og input var velkomne.  

 

Frida viste et par slides, hvor kommentarer indhentet før mødet, var summeret op – også 

fra de personer, som ikke kunne deltage i mødet.  

 

Der udspandt sig hurtigt spændende drøftelser og input, som er skrevet ind i præsentatio-

nen, så alle kommentarerer til notatet er samlet ét sted - alle med henblik på at forfine og 

forbedre grundlaget og dermed notatet. 

 

Hele bordet rundt var der stor opbakning og interesse for at støtte initiativet.  

 

 

5. Beslutning om forankring af ”Bornholm som zone for alternativ regulering” i Power-

LabDK 

Styrekomitéen beslutter, hvorvidt de ønsker at være en del af Bornholm som test-zone som 

beskrevet i oplægget og hvorvidt de ønsker at være underskriver af støtteerklæringen.  

 

Til beslutning og evt. underskrift. 

 

Styrekomitéen besluttede at støtte initiativet. Støtteerklæring blev justeret og underskrevet 

af alle.  

 

På forhånd var der positiv bekræftelse fra Torben Glar Nielsen og Michael Lyng samt fra 

Troels Ranis fra DI Energi ifald resten af Styrekomitéen ville støtte initiativet. Frida indhen-

ter deres underskrifter. 

 

 

6. Eventuelt 

Til orientering. 

 

Intet under eventuelt. 

 


