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Resumé 
I Dette briefingpapir, som ikke er en revisionsberetning, fremhæver specifikke 
udfordringer, som EU står over for med henblik på at sikre, at dets støtte til 
energilagring bidrager effektivt til dets energi- og klimamål. 

II EU har for at afbøde klimaændringerne sat sig mål og målsætninger for at reducere 
sine emissioner af drivhusgasser. Energi og klimaændringer er tæt forbundet: 
Energiproduktion og -anvendelse tegner sig for 79 % af EU's drivhusgasemissioner, og 
den største andel af emissionerne kommer fra energiforsyning og transport. Tackling af 
denne klimaændringstrussel kræver et grundlæggende skift fra det nuværende 
energisystem, som er baseret på fossile brændstoffer, til et kulstoffattigt energisystem, 
som overvejende er baseret på vedvarende energi: en "energiomstilling". 

III Energilagringsteknologier giver en fleksibel løsning på de ubalancer i elnettet, der 
skyldes en øget andel af variable vedvarende energikilder såsom sol- og vindenergi. 
Brændstoffer, der produceres fra vedvarende energikilder, såsom vedvarende 
elektricitet eller brint, kan bidrage til at reducere transportemissionerne. En forbedret 
energilagringsteknologi kan støtte udvidelsen af den bilpark, der anvender sådanne 
brændstoffer. 

IV Talrige energilagringsteknologier er tilgængelige eller under udvikling, såsom 
pumpet vandkraft, forskellige batterityper, brintlagring, lagring af komprimeret luft, 
varmelagringssystemer og forskellige gaslagringstyper. EU's politiske ramme for 
energilagring er baseret på strategiske initiativer såsom den europæiske 
batterialliance, støtte til forskning og innovation inden for energilagringsteknologier 
samt lovgivning om elektricitetsmarkederne og transportformer med lavt 
emissionsniveau. I betragtning af den grundlæggende rolle energilagring spiller med 
henblik på at opnå et kulstoffattigt energisystem, som overvejende er baseret på 
vedvarende energi, beskriver dette briefingpapir de største udfordringer for 
udviklingen og anvendelsen af energilagring i EU. 

Udformning af en strategi for energilagring 

V EU har taget skridt til at udvikle en strategisk ramme for energilagring med henblik 
på at fremskynde omstillingen af EU's energisystem og markedsføre lovende nye 
lavemissionsteknologier. Der er imidlertid en risiko for, at de foranstaltninger, der 
hidtil er truffet, ikke vil være tilstrækkelige til at nå EU's strategiske målsætninger for 
ren energi. 
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VI Den strategiske energiteknologiplan (SET-planen) for forskning i udviklingen af 
innovative batteriteknologier søger at skabe enighed om, hvilke foranstaltninger som 
er nødvendige. Den europæiske batterialliance fokuserer i høj grad på eksisterende 
teknologier snarere end på banebrydende teknologier og risikerer ikke at nå sine 
ambitiøse mål. EU er bagud i forhold til sine konkurrenter for så vidt angår kapacitet til 
produktion af battericeller. Der er risiko for, at EU's nuværende strategiske ramme ikke 
kan løfte udfordringerne i forbindelse med energiomstillingen. 

Effektiv anvendelse af forskning og innovation 

VII Kommissionen anerkender betydningen af effektiv forskning og innovation med 
henblik på at fremskynde omstillingen af EU's energisystem og markedsføre lovende 
nye lavemissionsteknologier. Mellem 2014 og oktober 2018 havde Kommissionens 
største forskningsprogram, Horisont 2020, bevilget 1,34 milliarder euro til projekter 
vedrørende energinetlagring eller lavemissionsmobilitet. Kommissionen har taget 
skridt til at forenkle Horisont 2020, men der er stadig muligheder for at gøre EU's 
forskningsfinansiering mindre kompleks og øge innovative selskabers deltagelse. Der er 
også en risiko for, at EU ikke i tilstrækkeligt omfang har støttet udbredelsen på 
markedet af innovative energilagringsløsninger. 

Etablering af en understøttende lovgivingsmæssig ramme 

VIII Indtil 2019 lå der hindringer i vejen for investorer i energilagringsløsninger 
vedrørende elnettet. Den nylige EU-lovgivning bør hjælpe med at overvinde disse 
hindringer. Kommissionen behandlede de fleste spørgsmål i direktivet om fælles regler 
for det indre marked for elektricitet og forordningen om det indre marked for 
elektricitet, som efter planen skal vedtages i begyndelsen af 2019. For så vidt angår 
elektrisk mobilitet kan forsinket og inkonsekvent udbredelse af opladningsstrukturen 
forsinke en bredere anvendelse af elkøretøjer. 

IX I dette briefingpapir identificerer vi syv store udfordringer for EU's støtte til 
udviklingen og anvendelsen af energilagringsteknologier, nemlig at: 

1) sikre en sammenhængende EU-strategi 

2) forøge støtten fra interessenter 

3) gøre EU's forskningsfinansiering mindre kompleks 

4) støtte forskning og innovation inden for energilagringsteknologier 

5) anvende energilagringsteknologier 

6) fjerne hindringer for investorer  

7) udvikle infrastrukturer for alternative brændstoffer.  



 5 

 

Indledning 

Derfor er energilagring vigtig 

01 I 2015 undertegnede 195 stater, som tegner sig for 99,75 % af de globale 
drivhusgasemissioner, Parisaftalen. De forpligtede sig til at holde stigningen i den 
globale gennemsnitstemperatur i dette århundrede på "et pænt stykke under" 2°C1 
over de førindustrielle niveauer, idet der sigtes mod at begrænse den til 1,5°C. EU har 
sat sig mål og målsætninger om at reducere sine drivhusgasemissioner (jf. figur 1). 

Figur 1 - Tendenser, prognoser og målsætninger for 
drivhusgasemissioner i EU 

 
Kilde: Trends and projections in Europe 2018, EEA, 2018. 

02 Energi og klimaændringer er tæt forbundet, idet tackling af klimaændringstruslen 
kræver et grundlæggende skift væk fra det nuværende energisystem, som er 
afhængigt af fossile brændstoffer. Energiproduktion og -anvendelse tegner sig for 79 % 
af EU's drivhusgasemissioner, og de største sektorspecifikke emissioner kommer fra 
energiforsyning og transport. Disse sektorer skal i stigende grad anvende vedvarende 
energikilder og nye teknologier til at nå målene og målsætningerne for 
drivhusgasemissioner. 

                                                      
1 Paris Agreement, UNFCCC, 2015 (artikel 2 og 4). 
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http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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03 EU har i mindst to årtier anvendt en række instrumenter til at udvikle 
lavemissionsenergi. Med sit emissionshandelssystem (EU ETS) har EU siden 2005 
fastsat en grænse for de samlede emissioner fra visse energiforsyningssektorer, fra 
energiintensive industrier og siden 2012 fra EØS-interne flyvninger2 og skabt et 
marked for emissionskvoter. Det sigtede bl.a. mod at tilskynde energisektoren til at 
bruge mere kulstoffattig energi. 

04 I sektorer, der ikke er omfattet af EU ETS, såsom transportsektoren, har Europa-
Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med beslutningen om indsatsfordeling 
fastsat bindende nationale mål for reducering af drivhusgasemissioner siden 2009. 

05 Med henblik på at støtte omstillingen til en kulstoffattig energiforsyningssektor 
har EU ligeledes fastsat mål for andelen af vedvarende energi i det endelige 
energiforbrug: 20 % i 20203 og 32 % i 20304. Dette omfatter vedvarende energi, som 
anvendes til at producere elektricitet, til opvarmning og køling og til transport. EU-
direktivet om vedvarende energikilder fra 2009 kræver også, at medlemsstaterne 
udvikler lagringsfaciliteter med henblik på at stabilisere elektricitetssystemet, når det 
modtager mere vedvarende energi. 

06 Mellem 2004 og 2017 steg EU's andel af energi fra vedvarende energikilder i det 
endelige bruttoelektricitetsforbrug fra 14 % til 31 %5. Denne andel var helt oppe på 
72 % i Østrig, mens den var under 15 % i syv medlemsstater6. Mere end to tredjedele 
af EU's vedvarende elektricitet kommer fra vandkraft (35 %) og vindkraft (34 %)7. 

                                                      
2 EØS omfatter alle EU-medlemsstaterne samt Island, Liechtenstein og Norge. 

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af 
direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16). 

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (EUT L 328 af 
21.12.2018). 

5 Andel af elektricitet fra vedvarende energikilder i bruttoelektricitetsforbrug 2004-2017, 
SHARES, Eurostat, februar 2019. 

6 Tjekkiet, Cypern, Ungarn, Luxembourg, Nederlandene, Malta og Polen (kilde: Eurostat). 

7 SHARES 2017 Summary Results, Eurostat, februar 2019. Revisionsretten agter at 
offentliggøre en særberetning om elproduktion baseret på vind- og solenergi senere i år. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=DA
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_electricity_from_renewable_sources_in_gross_electricity_consumption,_2004-2017_(%25).png
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
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07 Da det er sandsynligt, at den yderligere elproduktion fra vedvarende energikilder 
vil komme fra variable sol- og vindenergikilder, bør dette mål udløse yderligere 
efterspørgsel efter energilagring. 

08 EU har fastsat specifikke mål med hensyn til den andel af vedvarende energi, der 
anvendes inden for transportsektoren: 10 % i 20203 og 14 % i 20304. De nye 
vedvarende energikilder vil også medføre nye energilagringsudfordringer for 
transportsektoren. Der vil derfor være et behov for mere energilagring, både i nettet 
og til transport8. 

09 Ca. tre fjerdedele af EU's transportemissioner hidrører fra vejtransport, 
hovedsagelig biler (jf. figur 2). Efter et fald mellem 2007 og 2013 steg emissionerne fra 
transport mellem 2014 og 2016 (jf. figur 3).  

Figur 2 - EU-drivhusgasemissioner i transportsektoren i 2016 

 
Note: Omfatter international luftfart og skibsfart. 

Kilde: Det Europæiske Miljøagentur, EEA greenhouse gas - data viewer, 2018, analyseret af 
Revisionsretten. 

                                                      
8 Horisontal analyse af EU's energi- og klimaindsats, Revisionsretten 2017, punkt 214. 
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http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR17_01/LR_ENERGY_AND_CLIMATE_DA.pdf
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Figur 3 - Tendens i EU's drivhusgasemissioner fordelt på sektorer, 1990-
2016 

 
Kilde: Det Europæiske Miljøagentur, EEA greenhouse gas - data viewer, 2018, analyseret af 
Revisionsretten. 
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Figur 4 - Oversigt over de vigtigste energilagringsteknologier og deres 
anvendelse9 

 
Kilde: Revisionsretten på basis af oplysninger fra Electrical energy storage for mitigating climate change, 
Imperial College London. 

I nettet 

11 At omstille energisystemet indebærer store udfordringer med hensyn til at 
integrere variable vedvarende energikilder i elsystemet og sikre balance mellem udbud 
og efterspørgsel. Det vil være nødvendigt at anvende tre vigtige metoder: 

o For det første gør netsammenkoblinger det mere sandsynligt, at udbuddet på 
tværs af nettet vil opfylde efterspørgslen. Vi konstaterede imidlertid i vores 
revision i 2015, at EU's energiinfrastruktur i og mellem medlemsstaterne generelt 
ikke er udformet til fuldt integrerede markeder endnu10. 

o For det andet kan efterspørgslen styres: Anlæg kan tilpasse deres produktion og 
dermed deres energiforbrug til tider, hvor elektricitet er mere rigelig og billigere. I 

                                                      
9 Jf. bilag II for en beskrivelse af disse teknologier. 

10 Særberetning nr. 16/2015 Bedre energiforsyningssikkerhed gennem udvikling af det indre 
energimarked: Der er behov for en yderligere indsats, Den Europæiske Revisionsret, 2015. 
Dette blev også bekræftet i Kommissionens Second Report on the State of the Energy 
Union, COM(2017) 53 final, 2017. 
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https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/37495/2/FewSchmidtGambhir_ElecEnergy-storage_GBP.pdf
http://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=34751
http://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=34751
https://ec.europa.eu/priorities/publications/2nd-report-state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/priorities/publications/2nd-report-state-energy-union_en
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nogle husholdninger kan varmtvandsbeholdere ligeledes tændes og slukkes af 
elektricitetsudbyderen via fjernstyring med henblik på tidsmæssig styring af 
efterspørgslen. Forbruget kan dog normalt kun udsættes i nogle få timer, ikke i 
dagevis. Efterspørgselsstyring i beboelses- og servicesektorerne står også over for 
hindringer med hensyn til regulering og markedsudformning11. 

o For det tredje kan elektricitet lagres, således at den kan anvendes senere. 
Lagringsløsninger kan også levere yderligere netstøttetjenester12. Kommissionen 
har anslået, at EU for at nå sine klimamål for 2050 kan være nødt til at seksdoble 
energilagringen13. 

12 I EU er pumpet vandkraft den mest almindelige elektricitetslagringsteknologi i 
elnettet, og den står for 88 % af den etablerede lagringskapacitet14. Den anvendes 
både til daglig lagring og sæsonbestemt lagring. Geologiske begrænsninger, 
miljømæssig bæredygtighed og offentlighedens accept skaber udfordringer for 
opførelsen af nye store energilagringsanlæg for pumpet vandkraft15. 

13 Batterier lagrer elektrisk energi i kemisk form og omdanner denne energi til 
elektricitet. Et batterier består typisk af tre dele: to elektroder og en elektrolyt imellem 
dem. Når et ladet batteri forbindes med et kredsløb, strømmer ladede ioner mellem 
elektroderne gennem elektrolytten. Denne ladningsoverføring skaber elektricitet i 
kredsløbet. Batterier kan anvendes til kortvarig energilagring i løbet af timer og dage, 
f.eks. til håndtering af daglig spidsbelastning. Når de først er ladede, kan de imidlertid 
ikke bevare deres ladning i uger eller måneder uden store tab. Mange batterityper, 
f.eks. blysyrebatterier og lithium-ion-batterier, anvendes kommercielt. Nye udgaver af 

                                                      
11 The potential of electricity demand response, Europa-Parlamentet, 2017. 

12 For eksempel kan misforholdet mellem elektricitetsproduktion og -efterspørgsel forårsage 
frekvensvariationer, og nogle lagringsteknologier kan genetablere den rette frekvens. Dette 
kaldes "frekvensrespons". 

13 En ren planet for alle, Europa-Kommissionen, COM(2018) 773 final af 28.11.2018, s. 7. 
Kommissionen udviklede forløb for omstillingen til en økonomi uden 
nettodrivhusgasemissioner. Kommissionens vurdering af lagringsbehov er baseret på 
forløb, som fokuserer på intens elektrificering i slutbrugersektorerne. 

14 Kilde: Pumped Hydro Storage, European Association for Storage of Energy; Energy Storage: 
Which Market Designs and Regulatory Incentives Are Needed?, Temaafdeling A: Økonomisk 
og Videnskabelig Politik. Europa-Parlamentet, 2015. 

15 Assessment of the European potential for pumped hydropower energy storage, Det Fælles 
Forskningscenter, 2013. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)607322
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0773:FIN:DA:PDF
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2016/07/EASE_TD_Mechanical_PHS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC81226/ldna25940enn_assessment_european_phs_potential_online.pdf
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disse teknologier er under udvikling. Forskerne arbejder på alternativer, såsom 
integrerede lithiumbatterier 

Inden for transport 

14 Ud over biobrændstoffer kan vedvarende energikilder såsom vedvarende 
elektricitet, vedvarende brint og syntetisk naturgas reducere drivhusgasemissionerne 
i transportsektoren. Udvidelsen af den bilpark, der anvender sådanne brændstoffer, er 
i øjeblikket begrænset af f.eks. bilernes rækkevidde, omkostningerne og manglen på 
optankningsinfrastruktur. 

15 El- og hybridkøretøjer lagrer normalt energi i lithium-ion-batterier. De udgjorde 
0,4 % af alle EU's køretøjer til vejtransport ved udgangen af 201816. El-køretøjer udgør 
på nuværende tidspunkt ca. 1 % af alle køretøjer på globalt plan. Ifølge private 
virksomheders prognoser kan dette tal nå 20 % i 203017. 

16 Brint, der fremstilles på basis af vedvarende kilder, kan også drive 
brændselsceller i biler og andre køretøjer. Disse køretøjer kan tankes op på få 
minutter. Brint kan omdannes til syntetisk naturgas, som også kan drive fly og skibe. På 
nuværende tidspunkt skal der imidlertid findes løsninger på de omkostningsmæssige 
udfordringer i forbindelse med brintproduktion. 

Formålet med og tilgangen i dette briefingpapir 

17 I september 2017 offentliggjorde vi vores horisontale analyse af EU's indsats 
inden for energi og klimaændringer, som identificerede syv store udfordringer på 
energi- og klimaområdet. Disse omfattede energiomstilling og effektiv anvendelse af 
forskning og innovation.  

18 I lyset af disse udfordringer og den grundlæggende rolle, som energilagring spiller 
i at opnå et kulstoffattigt energisystem, som overvejende er baseret på vedvarende 

                                                      
16 Revisionsrettens skøn baseret på data fra Det europæiske observatorium for alternative 

brændstoffer, Foreningen af Europæiske Automobilfabrikanter og Eurostat. 

17 Jf. for eksempel How battery storage can help charge the electric-vehicle market, 
McKinsey&Company, 2018. 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eafo.eu/
https://www.eafo.eu/
https://www.acea.be/statistics/tag/category/size-distribution-of-vehicle-fleet
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-battery-storage-can-help-charge-the-electric-vehicle-market
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energikilder, beskriver dette briefingpapir EU's støtte til energilagring siden 2014 med 
fokus på følgende: 

o den strategiske ramme for udviklingen af energilagringsteknologier siden 
revisionen af SET-planen i 2015 

o EU's finansieringsinstrumenter for forskning og innovation i 
energilagringsteknologier i den nuværende programmeringsperiode (2014-
2020)18 

o EU's lovgivningsmæssige ramme for støtte til udbredelsen af 
energilagringsteknologier siden 2014. 

19 Dette briefingpapir, som ikke er en revisionsberetning, fremhæver specifikke 
udfordringer, som EU står over for med henblik på at sikre, at dets støtte til 
energilagring bidrager effektivt til EU's energi- og klimamål. 

20 Oplysningerne i dette briefingpapir stammer fra: 

o dokumentgennemgange og interview med otte af Kommissionens 
generaldirektorater19 og fem andre EU-organer20. 

o gennemgang af 452 relevante Horisont 2020-forskningsprojekter, herunder 
dybdegående analyse af en stikprøve på 57 projekter 

o besøg hos 17 forskningsprojekter vedrørende energilagring: 13 medfinansieret af 
Horisont 2020-tilskud, to støttet med EIB-lån og to finansieret med nationale 
og/eller private midler 

o interview med 40 aktive interessenter, bl.a. forskningsinstitutioner, internationale 
organisationer, energisammenslutninger, energiregulatorer og selskaber fra 

                                                      
18 Nogle af de forskningsprojekter, vi så på, var blevet indledt under den foregående 

programmeringsperiode (2007-2013). 

19 Generaldirektoraterne for forskning og innovation, klimaindsats, miljø, energi, mobilitet og 
transport, kommunikationsnet, indhold og teknologi, det indre marked, industri, 
iværksætteri og SMV'er samt Det Fælles Forskningscenter (JRC). 

20 Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA), fællesforetagendet for 
brændselsceller og brint, initiativet vedrørende europæiske grønne køretøjer, EIT's 
InnoEnergy-VIF og EIT's Råstoffer-VIF. 
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energisektoren, bilsektoren og batterisektoren21. 28 af interessenterne besvarede 
også et spørgeskema22. 14 af interessenterne havde deltaget i EU-finansierede 
forskningsprojekter om energilagring. 

o vore tidligere revisioner og gennemgange 

o en litteraturgennemgang og høring af en ekspert i energilagringsteknologier og -
markeder. 

21 Dette briefingpapir dækker EU's støtte til lagring af elektricitet, enten i nettet 
eller til køretøjer, og til fremstilling af syntetisk gas. Vi behandlede ikke lagring af 
fossile brændstoffer i forbindelse med dette briefingpapir. 

22 Der er taget hensyn til udviklingen i EU's energilagringssektor indtil udgangen af 
januar 2019. 

  

                                                      
21 Battericelleproduktion, batteripakkesamling og anvendelse i nettet og til elektrisk mobilitet. 

22 Interessenterne besvarede de dele af spørgeskemaet, der var relevante for deres 
organisation. Energiregulatorer svarede f.eks. på afsnit om EU's strategi og lovgivning, men 
ikke på spørgsmålene om forskning og innovation. 
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Gennemgang af EU's støtte til 
energilagring 

Den strategiske ramme for energilagring 

23 De vigtigste milepæle for EU's støtte til stationær lagring, mobil lagring og 
forskning og innovation i energilagring siden 2017 er sammenfattet i bilag I. 

Den strategiske energiteknologiplan 

24 Kommissionen fremlagde den integrerede strategiske energiteknologiplan (SET-
planen) i 2007 og reviderede den i 201523. Denne plan understøtter en EU-tilgang til 
forskning og innovation vedrørende energi, der skal fremskynde omstillingen af EU's 
energisystem og markedsføre lovende nye lavemissionsteknologier. Den søger at 
koordinere forsknings- og innovationsaktiviteter i medlemsstaterne og andre 
associerede lande (Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet). Planen anfører, at et 
gennembrud i energilagringsteknologiernes omkostningseffektivitet er nødvendigt, 
hvis der skal opnås fuldstændig dekarbonisering i 205024. 

25 SET-planen indeholder ti nøgleforanstaltninger, hvoraf fire er relevante for 
energilagring: 

o Foranstaltning 4: udvikling og drift af robuste, pålidelige og effektive 
energisystemer, som kan integrere variable vedvarende energikilder 

o Foranstaltning 6: fortsatte bestræbelser på at gøre EU's industri mindre 
energiintensiv og mere konkurrencedygtig, f.eks. ved at udvikle teknologier til 
varmelagring. 

o Foranstaltning 7: batterier til elektrisk mobilitet og stationær energilagring 

                                                      
23 Mod en integreret strategisk energiteknologiplan (SET): Hurtigere omstilling af Europas 

energisystem, Europa-Kommissionen C(2015) 6317 final, 2015. 

24 En strategisk energiteknologiplan for EU (SET-planen). Europa-Kommissionen, KOM(2007) 
723 endelig, 2007. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0723&from=LT
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o Foranstaltning 8: bioenergi og vedvarende brændstoffer til bæredygtig 
transport25. 

26 Under foranstaltning 7 blev Kommissionen, flere medlemsstater og forsknings- og 
industriinteressenter i 2016 enige om mål for batteriers ydeevne, omkostninger og 
fremstilling, som skal være opnået senest i 2020 og 203026. I november 2017 
fremlagde de en gennemførelsesplan for perioden fra 2018 til 2030, som indikerer de 
teknologiske modenhedsniveauer27, som skal nås, de forventede tidsplaner og de 
nødvendige budgetter.  

Den europæiske batterialliance 

27 Batterier er væsentlig komponent i elkøretøjer: De udgør ca. 50 % af køretøjets 
pris28. Et førende internationalt rådgivningsfirma har beskrevet, at jo tættere 
batterileverandørerne er placeret på bilproducenterne, desto kortere, billigere, 
sikrere29 og mere fleksibel er forsyningskæden, og desto lettere er det at være 
innovativ ved at teste batterikomponenter. For at styrke EU's industri for elektriske 
biler, som er under udvikling, finder Kommissionen af det vigtigt, at EU har sin egen 
batteriproduktionskapacitet30. 

28 Væksten i produktionen af elkøretøjer øger efterspørgslen efter lithium og 
kobolt, som er centrale råstoffer til produktion af lithium-ion-batterier. Ifølge 
InnoEnergy-VIF'et ejer Kina ca. 50 % af lithium- og 59 % af koboltminedriften. 

                                                      
25 Under foranstaltning 8 blev brint ikke overvejet i forbindelse med energilagring før 2014, da 

demonstration af gennemførligheden af lagring af brintenergi blev et eksplicit mål for 
fællesforetagendet for brændselsceller og brint. 

26 Become competitive in the global battery sector to drive e-mobility forward, 2016. 

27 Technology Readiness Levels (TRL) er en målestok udviklet af NASA til at bedømme 
teknologiers modenhed. På en skala fra 1 til 9 svarer TRL 1 nogenlunde til grundforskning, 
TRL 2-4 til anvendt forskning, TRL 5-6 til anvendt forskning/udvikling, TRL 7-8 til 
demonstration og TRL 9 til anvendelse i fuld skala. 

28 Bloomberg New Energy Finance, april 2017, s. 6. 

29 Batterier betegnes som farligt gods og er derfor underlagt særlige håndteringsordninger 
ved transport. Det er de råmaterialer, som er nødvendige for at fremstille battericeller, 
ikke. 

30 Tale om EU's batterialliance af næstformand Maroš Šefčovič, Industry Days Forum, 
Bruxelles, 23. februar 2018. 

https://setis.ec.europa.eu/implementing-integrated-set-plan/batteries-e-mobility-and-stationary-storage-ongoing-work
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
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Kommissionen finder det vigtigt at sikre adgang til råstoffer fra ressourcerige lande 
uden for EU, lette adgangen til europæiske råvarekilder og få adgang til sekundære 
råvarer i kraft af genanvendelse af batterier i en cirkulær økonomi31. 

29 I 2018 tegnede EU sig for ca. 3 % af den globale kapacitet til 
battericellefremstilling. Til sammenlingning ligger 84 % af kapaciteten i Asien-
Stillehavsområdet32 og 12 % i Nordamerika33. Især Kina har truffet en række 
foranstaltninger for at fremme udviklingen af hybrid- eller elkøretøjer (jf. tekstboks 1). 

Tekstboks 1 - Kinas initiativer til fremme af hybrid- og elkøretøjer 

Kina har indført et pointsystem for nye kulstoffattige personbiler. Hvert enkelt 
hybridt, brændselscelledrevet eller fuldt ud elektrisk køretøj tildeles to til seks point. 
I 2019 skal bilvirksomheder med en årlig produktion på eller import af mindst 30 000 
biler opnå et antal point svarende til 10 % af deres samlede bilsalg. Dette vil stige til 
20 % i 202534. Kina giver også incitamenter til produktion af elbusser, yder tilskud til 
forbrugere, der køber elbiler, og foretager prioriteret udstedelse af 
registreringsattester til ejere af elkøretøjer i større byer. 

30 I lyset af EU's lave kapacitet til at producere battericeller annoncerede 
Kommissionen i oktober 2017 lanceringen af den europæiske batterialliance. Alliancen 
sigter mod at skabe en konkurrencedygtig, bæredygtig værdikæde for 
batterifremstilling i Europa. Den sammenfatter Kommissionens bestræbelser på at 
samle EU's industripartnere, forsknings- og innovationspartnere og medlemsstater for 
at gøre "Europa til den førende aktør på verdensplan for så vidt angår bæredygtig 
fremstilling og anvendelse af batterier". 

31 Den tilhørende strategiske handlingsplan for batterier fra 2018 indeholder en 
beskrivelse af foranstaltninger, der skal lette adgangen til råmaterialer til batterier 
(hovedsagelig lithium-ion-batterier), støtte produktion af battericeller i stor målestok, 
fremskynde forskning og innovation på området, udvikle en højt kvalificeret 
arbejdsstyrke og sikre overensstemmelse med EU's reguleringsmæssige rammer. 
Handlingsplanen består af 37 nøgleaktioner, som hovedsagelig har fokus på øget og 
mere integreret anvendelse af eksisterende regulerings- og finansieringsinstrumenter. 

                                                      
31 Strategisk handlingsplan for batterier, COM(2018) 293 final. 

32 I Kina, Sydkorea og Japan. 

33 Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications, JRC, november 2018, s. 24. 

34 China’s new energy vehicle mandate policy, ICCT, januar 2018. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_fr
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/China_NEV_mandate_PolicyUpdate%20_20180525.pdf
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32 Kommissionen mener, at alene dækningen af batteriefterspørgslen i EU, som den 
anslår til at kunne nå en værdi af 250 milliarder euro om året i 2025, ville kræve mindst 
10 til 20 store battericelleproduktionsanlæg eller "gigafabrikker", der producerer ca. 
200 GWh lithium-ion-batterier om året35. Kommissionen skønner, at den samlede 
nødvendige investering beløber sig til ca 20 milliarder euro. 

33 Mellem 2018 og 2021 vil EU udvikle sin batteriproduktionskapacitet senere end 
andre førende globale regioner (jf. figur 5). 

Figure 5 - Forventet udvikling i kapaciteten til fremstilling af lithium-ion-
battericeller, 2018-2021 

 
"Resten af verden" er ikke vist (ca. 0,7 % i 2018 og yderligere 0,8 % i 2021). 

Kilde: Revisionsretten, udarbejdet på grundlag af Li-ion batteries for mobility and stationary storage 
applications, JRC, 2018. 

34 Efter 2021 forventer EU-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC), at fire 
anlæg mere vil øge fremstillingskapaciteten i EU yderligere36. Ifølge InnoEnergy-VIF'et 
tager det fire år at opbygge en infrastruktur til cellefremstilling37. EU's 

                                                      
35 Den europæiske batterialliances websted, tale om EU's batterialliance af næstformand 

Maroš Šefčovič, Industry Days Forum, Bruxelles, 23. februar 2018. 

36 Kilde: Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications, JRC, 2018. 

37 "Bridging the gap between Financial Institutions and Industry", et arrangement organiseret 
af InnoEnergy, Bruxelles, januar 2019. 
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
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fremstillingskapacitet kan samlet nå op på 70 GWh i 202338, hvilket er langt under det 
mål for EU på 200 GWh, som alliancen har fastsat for 2025. Til den tid forsynes EU's 
batterimarked måske allerede overvejende af anlæg uden for EU, eller bilproducenter 
kan have flyttet dele af deres produktion uden for EU og tættere på 
batteriproducenterne. 

35 I 2014 udstedte Kommissionen retningslinjer39 om foreneligheden af den 
offentlige finansiering af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, såsom 
energilagringsprojekter, med statsstøttereglerne40. I december 2018 lancerede 
Frankrig og Tyskland en proces med henblik på at identificere troværdige konsortier, 
herunder bilproducenter, som kan deltage i en sådan ordning. Deres mål er at udvikle 
investeringsplaner og få dem godkendt af Kommissionen i 2019. 

36 Ikke-EU-virksomheder vil finansiere visse anlæg i EU. JRC har anslået, at ikke-EU-
virksomheder kan eje 53 % af fremstillingskapaciteten i EU i 2023 (jf. figur 6)41. 

                                                      
38 Revisionsrettens beregning, udarbejdet på grundlag af Li-ion batteries for mobility and 

stationary storage applications, JRC, 2018. 

39 Kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige 
projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked (2014/C 
188/02)(2014/C 188/02), Europa-Kommissionen, 2014. 

40 Investering i en intelligent, innovativ og bæredygtig industri:En ny strategi for Unionens 
industripolitik, COM(2017) 479 final, Europa-Kommissionen, 2017. 

41 Idet det antages, at fremstillingskapaciteten for LG Chem Sp. z o.o vokser til 12 GWh/år i 
2023. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0620(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0620(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52014XC0620(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
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Figur 6 - Fremstillingskapacitet i EU hos producenter af lithium-ion-
battericeller til anvendelse i stor skala, såsom i net og til transport 

 
Kilde: Revisionsretten, udarbejdet på grundlag af Li-ion batteries for mobility and stationary storage 
applications, JRC, 2018. 

37 De eksisterende fabrikker på verdensplan, som fremstillede lithium-ion-batterier 
til elbiler, blev i 2017 drevet med en kapacitetsudnyttelse på ca. 40-50 %42. Ifølge et 
førende internationalt rådgivningsfirma vil det derfor på kort sigt være vanskeligt for 
nytilkomne omkostningseffektivt at slå igennem på markedet for den nuværende 
generation af lithium-ion-batterier: De etablerede producenter kan bruge deres 
overskydende fremstillingskapacitet til at fremstille, eller true med at fremstille og 
sælge, flere batterier med minimale omkostninger. Da EU kommer ind på 
batterifremstillingsmarkedet som "andenaktør", kan det få svært ved at skabe en 
konkurrencemæssig fordel, medmindre det udnytter teknologiske fordele. 

                                                      
42 Lithium-ion battery costs and market: Squeezed margins seek technology improvements & 

new business models, Bloomberg New Energy Finance, 2017, s. 3-4. 
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf
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Støtte fra interessenter  

38 Vi modtog svar fra 28 interessenter på vores spørgeundersøgelse43 om 
Kommissionens strategi - både SET-planen og den europæiske batterialliance: 

o Alle havde kendskab til Kommissionens strategiske ramme for energi 

o Alle var af den opfattelse, at Kommissionens ramme for energilagring var 
hensigtsmæssig og nyttig for deres organisation 

o To tredjedele mente imidlertid, at rammen kunne forbedres 

o Ti svarede, at strategien fokuserede for meget på lithium-ion-batterier til 
køretøjer 

o Fem henledte opmærksomheden på mangler i lovgivning, 
markedsudformning og standardfastsættelse 

o To henviste til manglen på langsigtet vision, som kan føre til, at EU's 
bilindustri helt forsvinder. 

39 80 deltagere tilsluttede sig den europæiske batterialliance, da den blev lanceret i 
oktober 2017. Ifølge Kommissionen44 var dette tal et år senere steget til ca. 260. 

40 Visse vigtige interessenter, som ikke var blandt dem, der deltog i undersøgelsen, 
besluttede ikke at tilslutte sig alliancen. F.eks. fandt en stor EU-baseret 
elektronikvirksomhed det for risikabelt at investere i fremstilling af lithium-ion-
battericeller i stor skala, når markedet allerede er domineret af asiatiske producenter 
(jf. tekstboks 2). 

Tekstboks 2 - En europæisk virksomhed vælger outsourcing i stedet for 
intern produktion af battericeller 

En stor ingeniør- og elektronikvirksomhed i EU besluttede ikke at tilslutte sig den 
europæiske batterialliance. Den udtalte, at den hellere ville outsource produktionen 
af lithium-ion-battericeller end fremstille dem internt. Virksomheden var af den 
opfattelse, at det ville være vanskeligt at udnytte en konkurrencefordel på et 
marked, som domineres af asiatiske konkurrenter med et lavt omkostningsniveau, 
eftersom tre fjerdedele af fremstillingsomkostningerne går til råmaterialer. 

                                                      
43 Fra offentlig forskning og innovation, energiindustrien, transportindustrien, 

batteriindustrien, energisammenslutninger og internationale organisationer. 

44 Den europæiske batterialliances websted. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
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Den besluttede at nedlægge sin forskning i nuværende og fremtidige 
celleteknologier og at opløse sit joint venture for lithium-ion-teknologi. 
Virksomheden besluttede at fokusere på batterisystemer i stedet. 

41 Et fransk konsortium besluttede ligeledes at søge at udvikle næste generation af 
lithium-ion-battericeller på kort sigt og derefter fokusere på integrerede batterier, for 
hvilke det forventer et teknologisk gennembrud omkring 202345. 

Energilagringsforskning og -innovation 

42 EU's rammeprogram for forskning og innovation, Horisont 2020, er EU's primære 
instrument til finansiering af forskning og innovation. I oktober 2018 havde Horisont 
2020 bevilget 1,34 milliarder euro til projekter vedrørende energinetlagring eller 
lavemissionsmobilitet. Dette udgør 3,9 % af det samlede EU-bidrag 
(34 milliarder euro), som var tildelt Horisont 2020-projekter pr. denne dato. 

43 Fordelingen af EU-tilskud til projekter vedrørende energilagring pr. oktober 2018 
under de forskellige instrumenter er vist i figur 7. I 2019 omfattede Horisont 2020 en 
indkaldelse af batteriprojekter til en værdi af 114 millioner euro46 med mere 
finansiering i vente for 2020. 

44 Kommissionen forvalter de fleste Horisont 2020-programmer direkte. Den 
finansierer hovedsagelig tilskud til forskere og specifikke instrumenter til støtte for 
forskning og innovation i små og mellemstore virksomheder. Horisont 2020 
medfinansierer også offentlig-private partnerskaber, såsom fællesforetagendet for 
brændselsceller og brint. Horisont 2020 støtter endvidere forsknings- og 
innovationsnetværk, såsom Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og 
videns- og innovationsfællesskaberne InnoEnergy (EIT's InnoEnergy-VIF) og Råstoffer 
(EIT's Råstoffer-VIF). 

                                                      
45 Réunion du comité exécutif, Conseil national de l'industrie, 28. maj 2018, s. 23. 

46 Herunder 25 millioner euro til integrerede batterier og 20 millioner euro til redox flow-
batterier. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/05/dossier_de_presse_-_conseil_national_de_lindustrie.pdf
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Figur 7 ‐ Horisont 2020‐bidrag til projekter vedrørende energilagring i 

nettet eller til lavemissionsmobilitet 

Kilde: Revisionsrettens analyse baseret på data fra Kommissionen. 

45 Med henblik på at støtte nyskabende demonstrationsprojekter vedrørende
energiinfrastrukturer i kommerciel skala, som indebærer store risici for private 
investorer, yder Den Europæiske Investeringsbank (EIB) desuden lån, garantier og 
egenkapitalfinansiering via faciliteten for InnovFin‐energidemonstrationsprojekter. I 
oktober 2018 havde faciliteten ydet et lån på 52 millioner euro til et projekt på 
området energilagring. 

46 I 2009 indførte Kommissionen flagskibsinitiativerne for fremtidige og
fremspirende teknologier47. Målet er at opnå en virkning, der er større end summen af 
de individuelle bestræbelser, der findes i nationale initiativer. Et af disse initiativer, 
som er relevant for energilagring, er flagskibsinitiativet Graphene. I 2018 hørte 
Kommissionen de interesserede parter med henblik på at etablere et 10‐årigt EU‐
flagskibsinitiativ til støtte for grundforskning og anvendt forskning i fremtidige 
batteriteknologier. En gruppe interessenter fra forsknings‐ og industrisektoren indgav 

47  Nye horisonter for IKT ‐ en strategi for forskning i fremtidig og fremspirende teknologi i 
Europa, KOM(2009) 184 endelig, Europa‐Kommissionen, 2009; FET Flagships: A novel 
partnering approach to address grand scientific challenges and to boost innovation in 
Europe, SWD(2014) 283 final, Europa‐Kommissionen, 2014; FET Flagships Interim 
Evaluation, Europa‐Kommissionen, 2017. 
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et forslag til et batteriflagskibsinitiativ og offentliggjorde i december 2018 "Battery 
2030+ Manifesto"48. 

Administrative procedurer 

47 Horisont 2020 er et komplekst program, selv om det er enklere end dets 
forgængere49. I forbindelse med vores revision af Horisont 202050 bemærkede vi, at 
den administrative byrde for støttemodtagerne var blevet reduceret, men at 
programmet stadig var komplekst51.  

48 Jo mere komplekse finansieringsinstrumenterne er, jo mindre attraktive er de for 
potentielle deltagere. Kompleksitet er også en ulempe for potentielle ansøgere, som 
mangler detaljeret viden om instrumentets finansieringsregler, f.eks. 
førstegangsdeltagere og SMV'er52. I den foreløbige evaluering af Horisont 2020 
understreges det, at den finansieringsmæssige struktur er alt for kompleks og kan 
hindre organisationer i at identificere de udbud og instrumenter, som bedst 
imødekommer deres behov, og skabe risiko for overlapning53. 

                                                      
48 Jf. Battery 2030+ website. 

49 Et bidrag til forenkling af EU's forskningsprogram efter Horisont 2020, briefingpapir, 
Revisionsretten, marts 2018. 

50 Særberetning nr. 28/2018 - De fleste af de forenklingsforanstaltninger, der blev indført i 
Horisont 2020, har gjort livet lettere for støttemodtagerne, men der er stadig mulighed for 
forbedringer, Den Europæiske Revisionsret, 2018. 

51 Nærmere bestemt: Kommissionens retningslinjer er omfattende, men vanskelige at 
anvende, hyppige ændringer skaber forvirring og usikkerhed, deltagerportalen er blevet 
forbedret, men er stadig svær at navigere i, reglerne for personaleomkostninger er stadig 
komplekse for deltagerne, og SMV-deltagelsen er blevet bedre, men der er stadig 
hindringer. 

52 LAB – FAB – APP, Investing in the European future we want, Europa-Kommissionen, 2017, 
s. 16; interessenternes feedback indhentet af Revisionsretten. 

53 Horizon 2020 support to Smart, Green and Integrated transport: Interim evaluation report, 
Europa-Kommissionen, 2017, afsnit 6.5.3. In-depth interim evaluation of Horizon 2020, 
European Commission, SWD(2017) 220 final, s. 20, 79, 122, 150. 

http://battery2030.eu/
http://battery2030.eu/
http://battery2030.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=47542
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd(2017)220-in-depth-interim_evaluation-h2020.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd(2017)220-in-depth-interim_evaluation-h2020.pdf
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Støttede energilagringsteknologier 

49 Kommissionen tildelte støtte på i alt 1,34 milliarder euro fra Horisont 2020 til 396 
projekter vedrørende energilagring i elnettet og til lavemissionsmobilitet: 25 % af 
midlerne var til batteriprojekter og 37 % til brint- eller brændstofcelleprojekter (jf. 
figur 8). 

50 Af de 315 millioner euro til projekter for forskning i batterier gik mere end 
halvdelen til projekter med lithium-ion-batterier. På nye potentielle næstegenerations 
batterityper blev der brugt 7 % til lithium-svovl, 3 % til redox flow, 1 % til faststof og 
mindre end 1 % til blysyre. 13 % gik til at støtte udviklingen af forskellige andre 
avancerede batteriteknologier54. 

Figur 8 - Energilagringsprojekter under Horisont 2020 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på Kommissionens oplysninger. 

51 Kommissionen vurderede i 2017 batterirelelaterede projekter for anvendt 
forskning eller demonstration under Horisont 202055. For så vidt angår de 28 projekter, 
som var afsluttet på tidspunktet for evalueringen, konkluderede Kommissionens 
evalueringseksperter, at: 

o 3 projekter var vellykkede, men ikke medførte et egentligt gennembrud 

                                                      
54 F.eks. natrium-svovl, syre-base-flow, zink-luft og calcium-ion. 

55 Batteries: A major opportunity for a sustainable society, Europa-Kommissionen, 2017. 
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o 8 projekter var delvist vellykkede 

o 17 projekter ikke opfyldte deres mål, opnåede irrelevante resultater eller havde 
begrænset virkning. 

Teknologianvendelse 

52 På flere energirelaterede områder har EU et anvendelsesunderskud, da det har 
svært ved at få lovende innovationer ud på markedet56. Kommissionen udformede 
sine vigtigste finansieringsinstrumenter, der støtter forskning og innovation inden for 
energilagringsteknologier, med henblik på at adressere forskellige udviklingsstadier (jf. 
figur 9). 

Figur 9 - Oversigt over de vigtigste EU-finansieringsinstrumenter til støtte 
for forskning og innovation inden for energilagring 

 
Note: Tager hensyn til tilskud tildelt før oktober 2018.  

Kilde: Revisionsretten. 

53 Connecting Europe-faciliteten (CEF), et finansieringsinstrument med 30 milliarder 
til transport, energi og telekommunikation, finansierer infrastruktur for alternative 
brændstoffer. Siden 2014 har faciliteten bidraget med 270 millioner euro til 
hurtigladningsnet og brinttankstationer. Den budgetterede også 113 millioner euro til 

                                                      
56 Scaling Up Innovation in the Energy Union, I24C og Cap Gemini, 2016; meddelelse om 

hurtigere innovation inden for ren energi, Europa-Kommissionen, COM(2016) 763 final af 
30.11.2016; Mod en integreret strategisk energiteknologiplan (SET):  Hurtigere omstilling af 
Europas energisystem, Europa-Kommissionen, (C/2015/6317) af 15.9.2015. 
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https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://europeanclimate.org/de/scaling-up-innovation-in-the-energy-union-to-meet-new-climate-competitiveness-societal-goals/
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v6_0.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v6_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
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infrastruktur for energilagring. I 2016 bevilgede den 98 millioner euro til at finansiere 
planlægningen og opførelsen af et anlæg til energioplagring i form af komprimeret luft. 
Derfor bruges disse midler også til at støtte anvendelsen af energilagringsteknologi. 

54 Kommissionen præsenterer Horisont 2020 som et program, der tager strålende 
idéer fra laboratoriet og bringer dem på markedet57. Visse Horisont 2020-projekter 
bidrager faktisk til udbredelse på markedet. VIF'erne InnoEnergy og Råmaterialer og 
EIB's facilitet for InnovFin-energidemonstrationsprojekter er finansieringsinstrumenter 
udformet til at støtte anvendelse og innovation (jf. tekstboks 3). 

Tekstboks 3 - Eksempler på virksomheder, som modtager støtte til at 
kommercialisere deres energilagringsløsninger 
o En virksomhed, som er specialiseret i opladning af elkøretøjer, udviklede med 

støtte fra Horisont 2020's SMV-instrument en ny intelligent ladestation på 
grundlag af et tidligere produkt. Projektet omfattede en vis teknisk udvikling og 
forberedelse til markedsadgang. Den nye intelligente ladestation er nu til 
rådighed kommercielt. 

o Et forskningscenter i Frankrig deltog i to projekter forvaltet af 
fællesforetagendet for brændselsceller og brint i 2009 og 2013. I 2015 
oprettede det en spinoffvirksomhed for at udnytte den udviklede teknologi. Det 
brugte risikokapital fra InnoEnergy-VIF'et til at kommercialisere en markedsklar 
løsning, som integrer energiproduktion og lagring for bygninger og 
økokvarterer, hvor energiforsyningen ønskes sikret ved hjælp af lokale og 
vedvarende energikilder. 

o En italiensk/fransk SMV har modtaget støtte fra fællesforetagendet siden 2009 
til udvikling af energilagring til mikronet. Denne løsning omdanner variable 
vedvarende energikilder til stabile kilder med henblik på sikker netforsyning. I 
2017 lånte virksomheden midler fra faciliteten for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer, som forvaltes af EIB, til at videreudvikle og 
markedsføre sit produkt. 

55 I sin foreløbige evaluering af Horisont 2020 fra 2017 bemærkede Kommissionen 
tegn på fremskridt hen imod tilskyndelse til innovation - især den private sektors 
stigende deltagelse i Horisont 2020-projekter - men erkendte, at der fortsat er en 
innovationskløft. Det blev i evalueringen anbefalet, at støtte til gennembrud og 
markedsskabende innovation forbedres betydeligt58. I sin foreløbige evaluering fra 
2017 af aktiviteterne under fællesforetagendet for brændselsceller og brint 

                                                      
57 Især på Horisont 2020's webside. 

58 Key findings from the Horizon 2020 interim evaluation, Europa-Kommissionen, 2017. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/brochure_interim_evaluation_horizon_2020_key_findings.pdf#view=fit&pagemode=none
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(fællesforetagendet BCB)59 bemærkede Kommissionen, at deltagerne i 
fællesforetagendet BCB kun havde gjort ringe brug af EIB's risikodelingsinstrumenter til 
at fremme anvendelsen af brintbaserede løsninger. Det blev i evalueringen 
konstateret, at koordineringen mellem fællesforetagendet BCB's programmer og de 
nationale og regionale foranstaltninger var begrænset. I det næste rammeprogram for 
2021-2027, der benævnes Horisont Europa, foreslog Kommissionen at styrke 
udbredelsen på markedet af innovative løsninger. 

56 Næsten tre fjerdele af de interviewede interessenter på forskningsområdet (14 
ud af 19 interessenter) bekræftede, at der manglede fokus på anvendelse. De 
påpegede, at mekanismerne til forbedring af markedsudbredelsen af 
forskningsprojekters resultater var utilstrækkelige. De udtalte også, at der ikke var 
nogen systemer til at følge op på afsluttede projekter eller til at formidle 
forskningsresultater. 

EU's retlige ramme for energilagring 

Energilagring i nettet 

57 En understøttende lovgivningsmæssig ramme og mere forudsigelige 
markedsvilkår, såsom harmoniserede tekniske standarder, kan fremme efterspørgslen 
efter energilagring, mindske investeringsrisikoen og dermed udløse private 
investeringer i den teknologiske udvikling60. 

Pakken om ren energi til alle europæere 

58 Pakken om ren energi til alle europæere, som blev foreslået ved udgangen af 
2016, sigtede mod at lette omstillingen til ren energi. Især sigter forslagene 
vedrørende energimarkedet mod at tillade mere fleksibilitet for at tage hensyn til en 
stigende andel af vedvarende energi. De omfatter bestemmelser, som er udformet for 

                                                      
59 Interim Evaluation of the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (2014-2016) 

operating under Horizon 2020, Europa-Kommissionen, 2017. 

60 EU Competitiveness in Advanced Li-ion Batteries for E-Mobility and Stationary Storage 
Applications –Opportunities and Actions., JRC Science for Policy Report, 2017; EASE-EERA 
Energy Storage Technology Development Roadmap, EASE-EERA, 2017; Roadmap Battery 
Production Equipment, VDMA, 2016. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108043/kjna28837enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108043/kjna28837enn.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2015/10/EASE-EERA-recommendations-Roadmap-LR.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2015/10/EASE-EERA-recommendations-Roadmap-LR.pdf
http://battprod.vdma.org/documents/7411591/7483998/VDMA+Roadmap+Battery+Production+Equipment+2030/7acbecf6-0590-4754-984c-ecb378d2227b?version=1.0
http://battprod.vdma.org/documents/7411591/7483998/VDMA+Roadmap+Battery+Production+Equipment+2030/7acbecf6-0590-4754-984c-ecb378d2227b?version=1.0
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at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for lagring. Pakken består af otte lovforslag. 
Fire af dem blev vedtaget i 201861: 
o direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 
o direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 
o direktiv om energieffektivitet 
o forordning om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen. 

59 Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen indgik ved 
udgangen af 2018 en aftale om de resterende fire lovforslag: 
o forordning om risikoberedskab i elsektoren  
o forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde 

mellem Energireguleringsmyndigheder 
o direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 
o forordning om det indre marked for elektricitet. 

60 De to sidste lovgivningsforslag adresserer energilagring direkte. I direktivet om 
fælles regler for det indre marked for elektricitet fastsættes fælles regler for 
produktion, transmission, distribution, lagring og forsyning af elektricitet samt for 
forbrugerbeskyttelse med henblik på at skabe reelt integrerede konkurrencebaserede, 
forbrugerorienterede, fleksible, rimelige og gennemsigtige elektricitetsmarkeder i 
Unionen. Direktivet fra 2018 giver også for første gang en definition på 
elektricitetslagring, ifølge hvilken elektricitetslagring er udsættelse af den endelige 
anvendelse af elektricitet til et senere tidspunkt end det, hvor den blev produceret, 
eller konvertering af elektrisk energi til en energiform, der kan lagres, lagringen af 
denne energi og den efterfølgende rekonvertering tilbage til elektrisk energi eller en 
anden energibærer. Et grundlæggende princip er, at reguleringen af energilagring skal 
være teknologisk neutral for at fremme innovation og gøre det muligt for en bred vifte 
af teknologier at konkurrere på lige vilkår. 

61 Forordningen om det indre marked for elektricitet sigter mod at fastsætte 
principper for velfungerende, integrerede elektricitetsmarkeder, som især muliggør 
ikkediskriminerende markedsadgang for alle leverandører af prisfleksibelt elforbrug og 
energilagringstjenester. Der bør ikke bygges en uforholdsmæssigt stor netinfrastruktur, 
hvis andre muligheder, bl.a. lagring, tilbyder en bedre økonomisk mulighed. 
Medlemsstaterne bør også give distributionssystemoperatører incitament til at 
anskaffe fleksibilitetstjenester, herunder lagringstjenester. 

                                                      
61 Jf. Kommissionens webside for pakken om ren energi til alle europæere. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018L0844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018L2002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R1999&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2016:862:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5070_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5070_2019_INIT
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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62 Overordnet set fandt de interviewede interessenter den nuværende EU-
lovgivning uhensigtsmæssig (jf. figur 10). 

Figur 10 - Interessenternes tilbagemeldinger om EU-lovgivningen (i 
procent) 

 
Kilde: Revisionsrettens spørgeundersøgelse, 2018. 
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interviewpersoner gjorde os især opmærksom på fire centrale hindringer for større 
investeringer fra den private sektor: 

o netgebyrer 
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Netgebyrer 

64 De nuværende fælles regler for det indre marked for elektricitet62, der blev 
vedtaget i 2009, pålægger medlemsstaterne at anvende tariffer for adgang til 
elektricitetsnet på et gennemsigtigt og ikkediskriminerende grundlag. De adresserer 
imidlertid ikke energilagring specifikt. I mindst fire medlemsstater har ejerne af 
lagringsfaciliteter måttet betale netgebyrer, dvs. netværksafgifter og/eller 
elektricitetsafgifter, to gange, både som forbrugere og producenter (jf. tekstboks 4). 
Dette har reduceret energilagringsinvesteringernes rentabilitet. Fem af de 
interessenter, vi spurgte, mente, at dobbeltgebyrer var en hindring for investeringer i 
energilagring. 

65 Det endelige udkast fra december 2018 til EU-forordningen om det indre marked 
for elektricitet63 fastsætter, at netværksoperatørerne ikke må anvende afgifter for 
adgang til deres netværk med henblik på at diskriminere positivt eller negativt i 
forbindelse med energilagring. Dette adresserer spørgsmålet om dobbelte 
netværksafgifter, som opstår, når ejere af lagringsfaciliteter afkræves afgifter for 
anvendelse af nettet ved både opladning og afladning af deres lagringsfaciliteter. Det 
dækker ikke tilfælde af dobbeltbeskatning, som fortsat henhører under 
medlemsstaterne. Kommissionen er på nuværende tidspunkt i gang med at evaluere 
energibeskatningsdirektivet64. 

Tekstboks 4 - Nogle energilageranlæg skal betale dobbelte netgebyrer 

Netværksafgifter betales for brugen af elektricitetsnettet til transport af elektricitet. 
Den endelige forbruger betaler afgifterne, og i nogle medlemsstater betaler 
elektricitetsproducenterne også afgifter for adgang til nettet. Desuden betaler 
elektricitetsforbrugerne og i nogle medlemsstater også elektricitetsproducenterne 
elektricitetsafgifter. 

I forbindelse med lagring anvendes elektricitetsnetværket to gange: Når 
lagringsfaciliteten oplades, og igen når den aflades. Lagringsfaciliteten er dog i sig 
selv hverken en producent eller en endelig forbruger. Lagringsfaciliteterne falder 
ikke under nogen af kategorierne: Nogle medlemsstater kræver, at de betaler 

                                                      
62 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det 

indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, artikel 25 (EUT L 211 
af 14.8.2009, s. 55). 

63 Udkastet til forordning forventes vedtaget i første halvdel af 2019 og at finde anvendelse 
fra januar 2020. 

64 Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne 
for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EUT L 283 af 31.10.2003). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:DA:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:DA:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:DA:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:283:0051:0070:DA:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:283:0051:0070:DA:PDF
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netværksafgifter og/eller elektricitetsafgifter to gange, både som producenter og 
som forbrugere. 

Dobbeltgebyrer har påvirket elektricitetslagringsfaciliteter i flere medlemsstater, 
herunder Østrig, Tyskland, Finland og Nederlandene. Finland og Nederlandene er i 
gang med at revidere deres bestemmelser for at tackle dette spørgsmål. 

Kombination af indtægter fra forskellige tjenester 

66 Ud over lagring af elektricitet kan lagringsteknologierne yde andre 
netstøttetjenester, såsom frekvensrespons (jf. punkt 11), spændingsstøtte65, 
ladningsovervågning66 eller handel med elektricitet. Energilagringsprojekter kan derfor 
finansieres via flere indtægtskilder67, hvilket begrænser investeringsrisiciene. 

67 December 2018-udgaven af det foreslåede direktiv om fælles regler for det indre 
marked for elektricitet68 fastsætter, at kunder, der ejer en lagringsfacilitet, har lov til at 
levere flere tjenesteydelser samtidig, hvis det er teknisk muligt. Udkastet til direktiv 
finder anvendelse på kunder, som oplagrer elektricitet, der er produceret i deres egne 
anlæg, sælger egenproduceret elektricitet eller deltager i fleksibilitetsordninger, 
forudsat at disse aktiviteter ikke udgør deres primære forretnings- eller 
erhvervsmæssige virksomhed. Udkastet til direktiv omfatter ikke virksomheder, som 
leverer sådanne tjenesteydelser som deres hovedaktivitet. 

Ejerskab 

68 I henhold til de foreslåede fælles regler for det indre marked for elektricitet må 
distributionssystemoperatører (DSO'er) ikke eje, udvikle, forvalte eller drive 
energilageranlæg, undtagen i behørigt dokumenterede tilfælde69, da de skal bevare 

                                                      
65 Tilførsel til eller afledning af strøm fra nettet for at bevare en konstant en konstant 

spænding. 

66 Mekanisme, som skal sikre, at der er tilstrækkelig strøm til rådighed til at dække 
efterspørgslen. 

67 EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap, EASE-EERA, 2017, og 
revisionsfeedback modtaget af Revisionsretten fra operatører af energilagringssystemer. 

68 Udkastet til direktiv skal vedtages i første halvdel af 2019 og finde anvendelse 20 dage efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

69 Hvis der f.eks. ikke findes et markedstilbud om sådanne tjenesteydelser, eller hvis 
anvendelsen af lagring er begrænset til at sikre den effektive, pålidelige og sikre drift af 
distributionssystemet. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://ease-storage.eu/ease-eera-storage-technology-development-roadmap-2017-hr/
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deres neutralitet på dette regulerede marked. Tilsvarende bestemmelser gælder for 
transmissionssystemoperatører (TSO'er), der driver transmissionsnettet. 

69 Indtil de nye regler vedtages, og ejendomsretten præciseres, indebærer 
retsusikkerheden, at hverken private virksomheder eller regulerede netoperatører har 
incitamenter til at investere i energilageranlæg. 

Kombination af elektricitet med andre former for energi 

70 Elektricitet kan lagres i form af varme, brint eller syntetisk naturgas. Sådanne 
tværsektorielle energikombinationer kan bidrage til at sikre konkurrencedygtig 
fleksibilitet i EU's elektricitetssystem og overføre den andel af vedvarende energi, der 
oprindelig blev skabt i elektricitetssektoren, til andre sektorer og dermed bidrage til at 
dekarbonisere dem70. Tværsektorielle energiløsninger var ikke reguleret af EU-
lovgivningen indtil december 2018. 

71 Denne mangel på regulering gjorde det mere vanskeligt at definere en positiv 
forretningsplan for nogle af disse kombinationer i energilagringsprojekter til støtte for 
EU's energi- og klimamål.  

72 To af de interessenter, som deltog i spørgeundersøgelsen, henviste til de 
ovennævnte dobbelte netgebyrer som en hindring for lagring af elektricitet i en anden 
energiform71. Én understregede, at der ikke var indført nogen certificering for grøn 
brint, hvilket yderligere mindskede incitamenterne til at fremstille denne gas. EU 
behandlede for første gang spørgsmålet om certificering af grøn brint i 
omarbejdningen af direktivet om vedvarende energi, som blev vedtaget i december 
2018. Direktivet indførte oprindelsesgarantier for grøn gas, som viser endelige kunder, 
at en given andel eller mængde energi er produceret fra vedvarende energikilder. 
Eftersom der kan handles med oprindelsesgarantier, kan dette øge den økonomiske 
værdi af grøn gas. 

73 Det omarbejdede direktiv om vedvarende energi forpligter også 
distributionssystemoperatørerne til mindst hvert fjerde år at vurdere muligheden for, 
at fjernvarme- og fjernkølingssystemer kan yde tjenesteydelser såsom prisfleksibelt 

                                                      
70 EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap, EASE-EERA, 2017, og 

revisionsfeedback modtaget af Revisionsretten fra operatører af energilagringssystemer. 

71 Dette forhold er også illustreret i Innovative large-scale energy storage technologies and 
Power-to-Gas concepts after optimisation, Store&Go, 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=DA
http://ease-storage.eu/ease-eera-storage-technology-development-roadmap-2017-hr/
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/2017-08-29_STOREandGO_D8.1_RUG_submitted.pdf
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/2017-08-29_STOREandGO_D8.1_RUG_submitted.pdf
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elforbrug og lagring af overskydende elektricitet fra vedvarende energikilder. Ifølge 
forslaget til direktivet om fælles regler for det indre marked for elektricitet72 skal 
medlemsstaterne lette driften af sikre, pålidelige og effektive ikkediskriminerende 
systemer i forhold til andre energinetværk, nemlig gas- og varmenet. Formålet med 
disse nye bestemmelser er at styrke forbindelserne mellem el-, varme- og 
gassektorerne. 

Energilagring til transport 

Nationale politikrammer 

74 EU har på nuværende tidspunkt ca. 160 000 offentlige ladestandere til elektriske 
køretøjer73. Ifølge Kommissionen kan der være behov for to millioner ladestandere i 
202574. EU behandlede knapheden på ladestandere til elkøretøjer i direktivet om 
etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer75 fra 2014. I henhold til 
direktivet fastsætter medlemsstaterne deres egne mål i nationale politikrammer for 
udviklingen af opladningsinfrastruktur. 

75 Ifølge Kommissionen76 er de nationale politikrammer i nogle tilfælde 
ufuldstændige og inkonsekvente medlemsstaterne imellem, og de nationale mål, som 
medlemsstaterne har fastsat, er meget lavere, end hvad Kommissionen forventer vil 
være nødvendigt i 2020. Kommissionen er af den opfattelse, at medlemsstaterne 
måske end ikke når de nationale mål i 2020. Dette kan resultere i, at 

                                                      
72 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre 

elektricitetsmarked (omarbejdning), Rådet for Den Europæiske Union, 5076/19 final, artikel 
58, litra d). 

73 Det europæiske observatorium for alternative brændstoffer, februar 2019. 

74 Idet det antages, at 7 % af de nye køretøjer er elektriske i 2025. Impact Assessment of the 
proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission 
performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles, 
SWD(2017) 650 final, Europa-Kommissionen, 2017 (kilde: "Towards the broadest use of 
alternative fuels – An Action Plan on Alternative Fuels Infrastructure", SWD(2017) 365 final, 
Europa-Kommissionen, 2017). 

75 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af 
infrastruktur for alternative brændstoffer (EUT L 307 af 28.10.2014, s. 1). 

76 Detailed Assessment of the National Policy Frameworks, Europa-Kommissionen, 
SWD(2017) 365 final, del 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32014L0094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://www.eafo.eu/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d80ea8e8-c559-11e7-9b01-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
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opladningsinfrastrukturens dækning er utilstrækkelig på EU-plan og i visse 
medlemsstater, hvilket igen kan afskrække folk fra at købe elkøretøjer. 

76 Direktivet fastsætter, at Kommissionen i 2020 skal rapportere om dets 
gennemførelse. Rapporten skal især vurdere dets økonomiske og miljømæssige 
virkninger. Kommissionen kan, hvis det er relevant, derefter forelægge et forslag om at 
ændre det. 

Harmonisering af tekniske standarder 

77 Der findes allerede flere typer stikforbindelser i EU's offentlige ladestandere. Der 
er navnlig tre standarder for stikforbindelser for hurtig opladning, som konkurrerer i 
EU77: 
o CCS type 2 (ca. 7 000 ladestandere), krævet i direktivet og anvendt af 18 

bilmærker 
o CHAdeMo (ca. 7 400 ladestandere), anvendt af 13 bilmærker 
o Teslas Supercharger (ca. 3 100 ladestandere), kan kun anvendes af Teslabiler. 

Teslabiler har adgang til andre ladestandere ved hjælp af en adaptor, men andre 
biler kan ikke anvende Teslas ladestandere. 

Derfor kan det på nuværende tidspunkt være nødvendigt for en bruger af en elektrisk 
bil at køre rundt med flere kabler, som hver især koster flere hundrede euro, for at få 
adgang til de fleste, om end ikke alle, tilgængelige opladningsinfrastrukturer. 

78 Direktivet om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer indeholder 
også tekniske specifikationer for, hvilke typer stikforbindelser der skal anvendes til 
opladning. Målet er at gøre alle ladestandere kompatible med alle elkøretøjer. Pr. 
november 2017 skal alle nye eller istandsatte ladestandere have mindst én 
stikforbindelse, som opfylder specifikke internationale standarder: "type 2" til langsom 
opladning og "CCS type 2" til hurtigopladning. Direktivet fastsætter ikke en specifik 
tidsfrist for udskiftning af stikforbindelser i eksisterende ladestandere, hvis de ikke 
bliver istandsat. 

                                                      
77 JRC, februar 2019. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32014L0094
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Forbindelser mellem nettet og transport 

79 Hvis transport- og elnetsektorerne med held skal gøres kulstofneutrale, skal 
elkøretøjer integreres effektivt i nettet78. Brugere af elkøretøjer kræver hurtige 
opladningstider, og det kan påvirke nettets stabilitet. Forbundne elkøretøjsbatterier 
kan også udnytte prisudsving for at nedbringe opladningsomkostningerne og yde 
fleksibilitetstjenesteydelser79 ved at levere elektricitet til nettet. I stor målestok kan 
dette i høj grad bidrage til netfleksibiliteten. 

80 Direktivet om fælles regler for det indre marked80, som forventes vedtaget i 
2019, kræver, at medlemsstaterne udarbejder bestemmelser, som skal lette 
tilslutningen af ladestandere til distributionsnet. Det tillader samarbejde mellem 
elektricitetsnetoperatører og ladestanderoperatører, og kræver, at medlemsstaterne 
fjerner administrative hindringer for udbygning af opladningsstrukturen for 
elkøretøjer. 

81 Batteridirektivet81 fra 2006 kræver, at batteriproducenterne finansierer 
nettoomkostningerne i forbindelse med indsamling og genvinding af udtjente 
batterier. Dette betyder i praksis, at producenterne skal betale et genvindingsgebyr til 
nationale indsamlingsordninger for de batterier, de bringer på markedet. Brugte 
batterier fra elkøretøjer kan genanvendes ved at samle dem til større batterienheder 
til nethåndteringsoperationer. Batteridirektivet klassificerer imidlertid brugte batterier 
som affald. Både producenterne af de oprindelige batterier og virksomheder, som 
gensamler udtjente batterier, kan blive nødt til at betale genvindingsgebyrer, uanset 
om batterierne genanvendes i en anden sammenhæng. Kommissionen har allerede 
truffet foranstaltninger til at identificere potentielle hindringer for genanvendelse af 

                                                      
78 Vehicle-Grid Integration. A global overview of opportunities and issues, University of 

California Berkeley National Laboratory, juni 2017; Integration of electric vehicles in smart 
grid: A review on vehicle to grid technologies and optimization techniques, Kang Miao Tan 
Vigna, K. Ramachandaramurthy, Jia Ying Yong, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
Volume 53, januar 2016. 

79 F.eks. ved at sende strøm tilbage i nettet på tidspunkter med høj efterspørgsel og oplagre 
den på tidspunkter med lav efterspørgsel. 

80 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre 
elektricitetsmarked (omarbejdning), Europa-Kommissionen, Rådet for Den Europæiske 
Union, 5076/19, 2019. 

81 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og 
akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 
91/157/EØF. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321/53/supp/C
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Da/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Da/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Da/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
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denne art med henblik på eventuelt at ændre lovgivningen. Kommissionen planlægger 
at offentliggøre en evaluering af EU's batteridirektiv i første kvartal af 2019. 
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Afsluttende bemærkninger 
82 Energilagring er afgørende for omstillingen til et kulstoffattigt energisystem 
baseret på vedvarende energi og for opnåelsen af EU's klima- og energimål. I dette 
briefingpapir har vi fremhævet syv store udfordringer for EU's støtte til udviklingen og 
anvendelsen af energilagringsteknologier. Kommissionen er begyndt at adressere visse 
af disse udfordringer, f.eks. via pakken om ren energi for alle europæere og den 
europæiske batterialliance. 

1. Sikre en sammenhængende EU-strategi 

o EU's fremstillingskapacitet for lithium-ion-batterier udvikles senere end i andre 
førende, globale regioner, så det kan blive vanskeligt at opnå en 
konkurrencefordel. 

2. Forøge støtten fra interessenter 

o Visse interessenter er stadig bekymrede over EU's strategiske ramme, især for så 
vidt angår teknologiske valg. 

3. Gøre EU's forskningsfinansiering mindre kompleks 

o Der bør i det næste rammeprogram bygges videre på de 
forenklingsforanstaltninger, der er truffet i Horisont 2020. 

4. Mere effektiv støtte til forskning og innovation inden for energilagringsteknologier 
vil kræve: 

o at der findes metoder til at øge succesraten for relevante forskningsprojekter. 

5. Anvende energilagringsteknologier 

o Der bør tages skridt til at adressere risikoen for, at mekanismer til støtte for 
anvendelse og udbredelse på markedet af innovative energilagringsløsninger 
forbliver utilstrækkelige i praksis. 

6. Fjerne hindringer for investorer 

o Tilskyndelse til investeringer i energilageranlæg fra den private sektor vil afhænge 
af den fuldstændige og effektive gennemførelse af de relevante aspekter EU's nye 
elektricitetslovgivning. 

7. Udvikle infrastrukturer for alternative brændstoffer 

o De nationale politikrammer for udvikling af en tilstrækkelig, tilgængelig 
opladningsinfrastruktur vil være afgørende for at støtte omstillingen til et 
kulstoffattigt energisystem. 
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Bilag I 

Oversigt over de vigtigste milepæle for EU's støtte til energilagring 

 
Kilde: Revisionsretten. 

2007

Den strategiske 
energiteknologiplan

Stationær lagring Mobil lagring
Forskning og innovation 
inden for energilagring

2009
Direktiv om fremme af renere og 
mere energieffektive køretøjer til 
vejtransport

2013 Direktiv om vedvarende energi

Forskningsprogrammet
Horisont 2020

2018

2014

Forordninger med CO2-
emissionsreduktionsmål for biler og 
varevogne

2015
Mod en integreret strategisk 
energiteknologiplan:
Hurtigere omstilling af Europas 
energisystem

2017 Energilagring - elektricitetens rolle

Et mobilt Europa 
(første mobilitetspakke)

2016 Pakke om ren energi for alle 
europæere

Strategi for lavemissionsmobilitet Hurtigere innovation inden for ren 
energi

2008

Direktiv om etablering af 
infrastruktur for alternative 
brændstoffer

Pakke om ren mobilitet
(EU's anden mobilitetspakke)

Den europæiske batterialliance

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 
(omarbejdning)

Mobilitet i fremtiden 
(EU's tredje mobilitetspakke)

Connecting Europe-faciliteten

Forskningsprogrammet RP7

Intelligent energi - Europa
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Bilag II 

Oversigt over de vigtigste energilagringsteknologier 

   

Teknologi Beskrivelse Anvendelser 
   

Pumpet vandkraft 

 

Hvert anlæg til pumpet vandkraft har to reservoirer i 
forskellige højder. Vand overføres mellem dem for at 
lagre og frigive energi. Når energi skal frigives, ledes 
vandet fra det øvre reservoir via turbiner, som skaber 
elektricitet. Når energi skal lagres, pumper de samme 
turbiner vandet op til det højere niveau. Pumpet 
vandkraft udgør 85 % af den globale 
elektricitetslagringskapacitet. Europa råder stadig over 
steder med passende geografiske forudsætninger. Anlæg 
med pumpet vandkraft er udformet til netlagring i stor 
skala, idet deres energilagringskapacitet kan variere fra 
100 MW (små anlæg) til 3000 MW. I Europa er 
gennemsnitskapaciteten for et anlæg ca. 300 MW. Nye 
faciliteter kan koste ca. 1 milliard euro. 

 

   

Blysyrebatterier 

 

Blysyrebatterier er de mest almindelige genopladelige 
batterier og er i vidt omfang blevet anvendt i 
konventionelle køretøjer med forbrændingsmotor, men 
sjældent til at drive elkøretøjer. De er billigere end 
lithium-ion-batterier. Deres største ulempe er deres lave 
effektivitet og kortere levetid sammenlignet med andre 
batterier. I EU genanvendes 99 % af blysyrebatterierne 
fra biler. Avancerede former for blysyrebatterier er 
under udvikling.  

 

   

Anvendelser - Forklaring 

 Netstøttetjenester  Daglig lagring  Vejtransport 

 

Husholdninger 
 

Sæsonlagring 

 

Luftfart/skibsfart 
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Lithium-ion-batterier 

 

Lithium-ion-batterier er den mest almindelige energikilde 
for elkøretøjer. Deres energi- og effekttæthed bliver 
konstant højere. Der findes mange varianter med 
forskellige elektroder og elektrolytter. Visse 
elektrodematerialer kræver brug af dyre eller 
begrænsede naturressourcer, f.eks. kobolt. Lithium-ion-
batterier er i øjeblikket dyrere end blysyrebatterier, men 
omkostningerne falder hurtigt. 

 

 

   

Redox flow-batterier 

 

Redox flow-batterier har to beholdere med elektrolytter, 
en positivt ladet og en negativt ladet, som er adskilt af 
elektroder og en membran. Forskellen mellem 
beholdernes niveauer af kemisk oxidation skaber 
strømme af ioner og elektricitet gennem membranen. 
Denne batteritype er udformet til netlagring i stor skala. 
Den kan lagre store mængder energi mere effektivt end 
mange andre teknologier. Anlæggene kan øge 
batterikapaciteten ved at tilføje mere af den billige 
elektrolyt. Flowbatterier har længere levetid end mange 
andre batterityper, men har lavere energitæthed. 

 

   

Natrium-svovl-
batterier 

 

Natrium-svovl-batterier er blevet anvendt i 20 år til 
nettjenester. De fleste anlæg har en størrelse på mellem 
1 og 10 MW. De fungerer ved temperaturer på mellem 
300 og 500⁰C, hvilket gør dem uegnede til 
husholdningsbrug. 

 

   

Superkondensator 

 

En superkondensator består af to lag ledende materiale 
med et isolerende lag imellem. Elektricitet lagres ved at 
opbygge en elektrisk ladning mellem lagene. 
Superkondensatorer muliggør kortvarig energilagring, og 
de absorberer og frigiver store mængder energi meget 
hurtigt. De kræver minimal vedligeholdelse. De anvendes 
til at levere nettjenester og som en del af bilers bremse- 
og accelerationssystemer. 

 

   

Svinghjul 

 

En elektrisk motor driver en rotor med meget høj 
hastighed, op til 100 000 omdrejninger pr. minut. Når 
rotorens hastighed sænkes, frigøres der energi. Svinghjul 
er bedst egnet til kortvarig højeffektlagring og er ideelle 
til nettjenester, hvor meget hurtige reaktionstider er 
nødvendige. De anvendes også i forbindelse med 
transport til at levere kortvarige energibølger. 
De kan ikke anvendes til opbevaring på mellemlang eller 
lang sigt, idet de mister ca. 15 % af den oplagrede energi 
efter en time. 
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Brændselscelle/ 
elektrolysør 

 

Brændselsceller omdanner brint til elektricitet ved at få 
den til at reagere med ilt fra luften. De kan også fungere 
som elektrolysører og anvende elektricitet til at spalte 
vand. Dette er den grundlæggende teknik, som anvendes 
ved el til gas: Brint kan oplagres i flere måneder, sprøjtes 
ind i gasnettet eller omdannes til naturgas. 
Det er en teknologi til energikonvertering snarere end 
energioplagring, men den gør det muligt at oplagre 
elektricitet som gas. 

 

 

   

Komprimeret luft 

 

Der anvendes underjordiske kamre ved lagring af 
komprimeret luft. Ved lagringen komprimeres luft, som 
kan opbevares underjordisk ved højt tryk i flere 
måneder. Luften frigives og udvides i en turbine, som 
regenererer elektricitet. Laveffektive anlæg er blevet 
anvendt siden 1970'erne. Højeffektive anlæg, som også 
kan lagre den varme, som frigives ved kompressionen, er 
under udvikling. 

 

   

Flydende luft 

 

Ved energilagring i form af flydende luft anvendes der en 
kølingsproces til at oplagre elektricitet. Luften køles, 
indtil den bliver flydende, og den flydende luft oplagres 
derefter i en isoleret beholder. Elektricitet genereres ved 
at vende processen, så luften udvides og driver en 
turbine. 
Energilagring af flydende luft er en billig form for lagring, 
fordi anlæggene opføres ved hjælp af industrielle 
standardkomponenter. Der findes kun få fuldskalaanlæg. 
Den største ulempe ved at lagre flydende luft er den lave 
effektivitet på under 50 % sammenlignet med 75-90 % 
for batterier. 

 
 

   

Varmelagring 

 

Elektriske vandvarmere til husholdningsbrug kan 
anvendes som en form for lagringsenhed: Varme kan 
oplagres i en isoleret vandbeholder, hvilket giver 
husholdninger mulighed for at oplagre energi i et par 
timer. Kold oplagring ved anvendelse af koldt vand eller 
is er også en mulighed. Alternativt kan varmelagring 
foretages med fast stof, hvor murstensfyldte radiatorer 
varmes op med billig elektricitet. Varmen frigives senere 
efter behov. Ved opvaring i kule anvendes en 
varmepumpe, der er fastgjort til en boring, til 
sæsonlagring af varme under jorden i stor skala. 
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Lagring med smeltet 
salt 

 

Ved denne form for varmelagring anvendes elektricitet 
eller solenergi til at opvarme en beholder fyldt med 
smeltet salt. Lagringsmediet bliver tilstrækkeligt varmt til 
at skabe damp, så dampturbiner kan anvendes til at 
generere elektricitet fra den lagrede varme. Sammen 
med koncentreret solenergi er dette en metode til daglig 
lagring af el fra solenergi. 
Lagring med smeltet salt udgør på nuværende tidspunkt 
75 % af den globale varmelagringskapacitet. 

 

Billedkilder, oppefra og ned: ENGIE/Electric Mountain; Revisionsretten; Revisionsretten, VoltStorage GmBH; NGK Insulators, LTD; 
Maxwell Technologies; Revisionsretten; Laurent Chamussy, 2010. Den Europæiske Union; RWE; Highview Power; Rotex Heating 
Systems GmBH; Marquesado Solar. 

  

http://www.ngk-insulators.com/en/index.html
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Glossar 
Anvendelse: Når en ny teknologi eller tjenesteydelse gøres tilgængelig på markedet. 

Batteri: Et batteri er en anordning, der lagrer elektrisk energi i form af kemisk energi 
og omdanner denne energi til elektricitet. Et batteri består typisk af tre dele: to 
elektroder og en elektrolyt imellem dem. Når et ladet batteri forbindes med et 
kredsløb, strømmer ladede ioner mellem elektroderne gennem elektrolytten. Denne 
ladningsoverføring skaber elektricitet i kredsløbet. Batterisystemer er fremstillet af 
batterienheder. Batterienheder er fremstillet af celler. Cellerne indeholder 
elektrolytten og elektroderne, som oplagrer den kemiske energi. 

Brændselscelle: Anordning, som generer elektricitet via en elektrokemisk reaktion 
mellem brint og ilt. 

Demonstration: Valideringsaktivitet med hvilken det påvises, at en teknologi er teknisk 
og/eller økonomisk levedygtig. Produkter kan demonstreres i laboratorier eller under 
virkelige forhold, i stor eller mindre skala. 

Distributionssystemoperatører (DSO'er): Distributionssystemoperatører er 
driftsledere (og undertiden ejerne) af energidistributionsnet. De arbejder på et 
reguleret marked. 

Drivhusgasser: Gasser, der lægger sig som et tæppe i jordens atmosfære, så det 
opfanger varme og opvarmer jordens overflade ved den såkaldte "drivhuseffekt". De 
vigtigste drivhusgasser er kuldioxid (CO2), metan (CH4), dinitrogenoxid (N2O) og 
fluorgasser (HFC'er, PFC'er, SF6 og NF3). 

Energilagring: Udsættelse af en energimængdes anvendelse fra det tidspunkt, hvor 
den genereres, til et senere forbrugstidspunkt, enten som endelig energi eller 
omdannet til en anden energibærer. 

Horisont 2020: EU's rammeprogram for forskning og innovation for 2014-2020. 

Transmissionssystemoperatører (TSO'er): Transmissionssystemoperatører er enheder 
med ansvar for transmission af elektrisk energi på nationalt eller regionalt plan. De 
fungerer uafhængigt af de andre aktører på elektricitetsmarkedet, f.eks. 
energiproducenter.  

Variable energikilder: Energikilder, der ikke kontinuerligt producerer energi, og som 
ikke kan kontrolleres direkte, beskrives som variable. F.eks. producerer vindmøller ikke 
energi, når vinden ikke blæser. Solpaneler producerer ikke energi om natten. 
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Vedvarende energi: Energi opsamlet fra vedvarende energikilder, som naturligt 
gendannes inden for en menneskelig tidshorisont, såsom sollys, vind, biomasse og 
geotermisk varme. 
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Forkortelser 
EIB: Den Europæiske Investeringsbank. 

EIT: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi 

JRC: Det Fælles Forskningscenter.  

Li-ion-batteri: Lithium-ion-batteri. 

SET-plan: Strategisk energiteknologiplan.  

SMV'er: Små og mellemstore virksomheder.  

VIF: Videns- og innovationsfællesskab.  
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Holdet bag 
Dette briefingpapir blev udarbejdet af Afdeling I - Bæredygtig brug af naturressourcer, 
der ledes af Nikolaos Milionis, medlem af Revisionsretten. Arbejdet blev udført under 
ledelse af Phil Wynn Owen, medlem af Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef 
Gareth Roberts og attaché Olivier Prigent, ledende administrator Richard Hardy, 
opgaveansvarlig Krzysztof Zalega, viceopgaveansvarlig Lorenzo Pirelli og revisorerne 
Ingrid Ciabatti, Gyula Szegedi, Zeinab Drabu, Catherine Hayes og Alessandro Canalis. 
Richard Moore ydede sproglig støtte. 

 

Fra venstre til højre: Ingrid Ciabatti, Phil Wynn Owen, Olivier Prigent, Lorenzo Pirelli, 
Krzysztof Zalega, Alessandro Canalis, Zeinab Drabu, Richard Moore, Richard Hardy, 
Gareth Roberts, Gyula Szegedi og Catherine Hayes. 

 



Hvis EU ønsker at reducere sine emissioner af drivhusgasser, 
er det nødt til at skifte fra det nuværende energisystem, 
som er baseret på fossile brændstoffer, til et kulstoffattigt 
energisystem, som overvejende er baseret på vedvarende 
energi. Til at lette denne energiomstilling er der behov for 
mere energilagring, både i nettet og til transport. Dette 
briefingpapir beskriver de vigtigste udfordringer for 
udviklingen af energilagring i EU. 
Vi baserede vores analyse på dokumentgennemgange, 
besøg hos forskningsprojekter vedrørende 
energilagring, interview med Kommissionen og 
interessenter på energilagringsområdet, vores tidligere 
revisioner og briefingpapirer og høring af en ekspert i 
energilagringsteknologier og -markeder.
Vi fandt tre udfordringer: i) udformning af en strategi 
for energilagring, 2) effektiv anvendelse af forskning 
og innovation og 3) etablering af understøttende 
lovgivningsmæssige rammer.
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