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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

Sendt til: 

ens@ens.dk 

jbr@ens.dk 

 

Høring af bekendtgørelser, der implementerer elmarkedsdirektivet 

 

 

Landbrug og Fødevarer har modtaget ovennævnte i høring og har følgende bemærkninger: 

 

Landbrug & Fødevarer finder, at det er et meget kompliceret og omfangsrigt høringsmateriale (11 

bekendtgørelser i alt). Vi vil derfor gerne forbeholde os muligheden for at vende tilbage med 

yderligere kommentarer til materialet, udover dette høringssvar. Vi vil også gerne opfordre 

Energistyrelsen til at afholde et informationsmøde om det samlede høringskompleks, hvor vi blandt 

andet kan få besvaret en række af de spørgsmål, vi har til materialet, og som også fremgår af dette 

høringssvar. Det gælder ikke mindst i forhold til indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

Landbrug & Fødevarer bakker op om, at energipolitikken overordnet reguleres i EU-regi for at leve 

op til intentionerne med EU’s indre marked om fælles regler og lige konkurrencevilkår. Dette fordrer 

også, at der ikke sker en overimplementering af EU-reglerne i Danmark. 

 

Vi noterer os, at lovmaterialet i vid udstrækning bygger videre på mange af de aktiviteter og nye 

regler, der allerede er sat i gang i forhold til fx den grønne omstilling. 

 

Landbrug & Fødevarer støtter op om den grønne omstilling. Det er dog en forudsætning, at 

omstillingen gennemføres på en sådan måde, at der sikres en god balance mellem hensynet til 

energiproducenter, netselskaber og så forbrugerne. Landbrug & Fødevarers medlemmer bidrager 

gerne til den grønne omstilling med biomasse til energi, herunder biogas, vind, sol, 

overskudsvarme, energieffektiviseringer m.v. Det er imidlertid også meget vigtigt for os at 

understrege, at mange af vores medlemmer fra fødevareindustrien såvel som primærlandbruget 

har et betydeligt energiforbrug qua deres store fødevareproduktion. Derfor spiller omkostningerne til 

energi en stor rolle for dem. Det være sig både prisen på energi, tariffer, gebyrer og afgifter. Det er 

centralt for os, at der både fra politisk side og myndigheds side er stort fokus på en grøn omstilling, 

herunder implementering af elmarkedsdirektivet, der ikke skader de danske 

produktionsvirksomheders konkurrenceevne. Grøn omstilling, høj energiforsyningssikkerhed og en 

omkostningseffektiv energipolitik er nøgleord for os. 

 

Udstedelse af ny bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter 

 

Overordnede bemærkninger 

Med bekendtgørelsen specificeres og gennemføres en række bestemmelser for 

distributionssystemsoperatørernes ansvar og opgaver som en del af implementeringen af 

elmarkedsdirektivet. I kraft af elmarkedets udvikling hen imod større integration af vedvarende 

energi, fleksibilitet og nye teknologier, ser Landbrug & Fødevarer disse specificeringer som 
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nødvendige foranstaltninger for at sikre gennemsigtighed og som gardering mod udokumenterede 

eller unødvendige prisforhøjelser for elforbrugerne.  

 

Nedenfor følger Landbrug & Fødevarers specifikke bemærkningerne til bekendtgørelsens nærmere 

anvendelsesområder. 

 

Netudviklingsplaner 

Med bekendtgørelsen implementeres elmarkedsdirektivets krav om, at netvirksomheder skal 

udarbejde ikke-juridisk bindende udviklingsplaner, som skal danne grundlag for virksomhedernes 

planlagte investeringer og opgraderinger af det lokale distributionsnet på mellemlang og lang sigt. 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at netvirksomhederne skal sikre bred høring af bl.a. 

markedsdeltagere og brugere af elforsyningsnettet. For opdateringer af netudviklingsplanerne 

gennemført inden for den, af elmarkedsdirektivet fastsatte, to-årige kadence er der dog ingen krav 

om gennemførelse af høringsproces.  

 

Landbrug & Fødevarer finder udviklingsplanerne vigtige som instrument til at sikre en 

omkostningseffektiv grøn omstilling. Vi finder således, at der er behov for gennemsigtighed og 

transparens, når det kommer til netvirksomhedernes vurdering af behovet for opgraderinger, 

nyinvestering eller alternative løsninger.  

 

I kraft af den to-årige kadence for opdateringer af udviklingsplanerne samt kravet om at redegøre 

for udviklingsbehovet på mellemlang og lang sigt, bidrager planerne til at sikre dokumenterede 

behov for nye investeringer og opgraderinger. Samtidig giver det grundlag for hurtigere at reagere 

på den faktiske udvikling i efterspørgslen, så forbrugernes forsyningssikkerhed effektivt 

opretholdes. Forpligtelsen til at se på alternative løsninger er særlig vigtig ift. at undgå ineffektive 

samfundsøkonomiske investeringer i ny kapacitet, hvor reduceret forbrug er mulig.  

 

Det er for Landbrug & Fødevarer yderst positivt, at der sikres en bred høringsproces ifm. tilblivelsen 

af udviklingsplanerne, så lokale markedsaktører og forbrugere inddrages. Vi er også enige i, at 

planerne skal være dynamiske, og at der dermed skal være mulighed for justeringer af den 

regulære netudviklingsplan. Omvendt er vi dog skeptiske ift. muligheden for opdateringer inden for 

den fastsatte to-årige kadence, hvor der ikke stilles krav til en offentlig høringsproces. Landbrug & 

Fødevarer vurderer i den sammenhæng, at det er nødvendigt, at der, når det vurderes relevant, 

også gives beføjelse til Forsyningstilsynet til at anmode om gennemførelsen af en offentlig høring, 

eller som minimum inddragelse af brugere af elforsyningsnettet, som vil være væsentligt berørte af 

opdateringerne. 

 

Fastsættelse af tekniske krav for adgang til tilslutning til distributionsnettet 

I bekendtgørelsesudkastet bemyndiges netvirksomhederne til at fastsætte tekniske krav for adgang 

til tilslutning til distributionsnettet, der er nødvendige for opretholdelsen af den tekniske kvalitet. 

Kravene skal fastsættes af netvirksomhederne i fællesskab og skal være objektive, gennemsigtige 

og ikke-diskriminerende. 

 

Det er for Landbrug & Fødevarer positivt, at supplerende krav til de i forvejen fastsatte 

bestemmelser (indeholdt i eller udstedt i EU-forordningen om det indre marked for elektricitet og af 

Energinet i medfør af systemansvarsbekendtgørelsen) skal gennemføres af netvirksomhederne i 

fællesskab. For Landbrug & Fødevarer er det vigtigt, at supplerende krav ikke giver anledning til 

unødvendig bureaukratisering eller forhøjede omkostninger ifm. tilslutning til elnettet.  

 

Anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab 
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Af bekendtgørelsesudkastet foreslås en model, hvor netvirksomheder skal udbyde en kontrakt på 

indkøb af elektricitet til dækning af nettab med udgangspunkt i elspotprisen plus en fast markup 

som tildelingskriterium for udbuddet. Kontrakten må ikke omfatte andre ydelser og produkter 

herunder prissikringskontrakter.  

 

Landbrug & Fødevarer er tilfredse med, at der indføres en omkostningseffektiv model for 

netvirksomheders køb af elektricitet til dækning af nettab.  

 

Anskaffelse af fleksibilitetsydelser 

Det følger af bekendtgørelsesudkastet, at en netvirksomheds anskaffelse af fleksibilitetsydelser 

skal ske efter gennemsigtige, ikke-diskriminerende og markedsbaserede metoder.  

 

Landbrug & Fødevarer er grundlæggende positive over for intentionen om en øget standardisering 

af fleksibilitetsydelser som markedsprodukter. Det øger gennemskueligheden samt transparensen 

og giver bl.a. forbrugerne mulighed for at agere på tværs af sites i forskellige geografier. Det er i 

den henseende også vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at der udarbejdes mere overordnede 

specifikationer for fleksibilitetsydelser. Udnyttelsen af fleksibilitetsprodukter kan understøtte en 

omkostningseffektiv drift af elforsyningsnettet, men det er samtidig vigtigt for Landbrug & Fødevarer 

at understrege, at det ikke må modsvares af forhøjede omkostninger for de elforbrugere uden 

mulighed for fleksibilitet.  

 

Bekendtgørelse om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven 

Med bekendtgørelsen undtages netvirksomheder med mindre end 100.000 tilsluttede elforbrugere 

fra kravet om, at mindre omfattende tilknyttede aktiviteter skal udøves i selvstændige selskaber. 

Det fremgår samtidig af bekendtgørelsen, at sideordnede aktiviteter skal holdes regnskabsmæssigt 

adskilt.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det i udgangspunktet acceptabelt, at der indføres en 

minimumsgrænse for kravet om, at tilknyttede aktiviteter udøves i selvstændige selskaber med 

begrænset ansvar. Det bør dog tilføjes, at minimumsgrænsen skal revideres løbende på baggrund 

af den strukturelle udvikling på elmarkedet.  

 

Landbrug & Fødevarer støtter op om, at de tilknyttede aktiviteter holdes regnskabsmæssigt adskilt 

fra netvirksomhedens øvrige aktiviteter, og at der holdes kontrol med overholdelsen af forpligtelsen 

til at undgå forskelsbehandling og krydssubsidiering. 

 

Bekendtgørelse om indtægtsramme for netvirksomheder 

Landbrug & Fødevarer er enig i behovet for at få justeret reglerne for elnetselskabernes 

indtægtsrammer. Dels på grund af de nye opgaver, der kommer til, og dels for at få præciseret 

forhold som følge af allerede eksisterende praksis. Det er endvidere vigtigt for os, at vi har en 

indtægtsrammeregulering, der sikrer, at elnetselskaberne drives meget omkostningseffektivt til 

gavn for forbrugerne. Det er derfor vigtigt, at det fremgår ret præcist, hvad der forstås ved de 

enkelte driftsomkostningsposter, og hvordan disse opgøres. Tillige bør der være fuld 

gennemsigtighed i opgørelsesmetoderne. 

 

I forhold til regler, der udfaser energispareordningen (§ 26, stk. 6), er det uklart for os, hvordan 

omkostninger til administration og myndighedsbehandling præcist gøres op. Det, finder vi, bør 

præciseres.  
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Tilsvarende har vi spørgsmål til opgørelse af netudviklingsplaner (i § 26, stk. 5). Fx hvilke konkrete 

poster der her er tale om? Er der en øvre grænse for omkostninger til dette? 

Der ønskes også præcisering af, hvad ”tilladte omkostninger” dækker over i § 27 omhandlende 

Forsyningstilsynets mulighed for at justere det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret i 

forhold til udfasning af energilageraktiviteter.  

 

Endelig er Landbrug & Fødevarer enige i, at særskilte fleksibilitetsaftaler skal holdes særskilt fra 

tarifudviklingen og derfor ikke modregnes som tarifreduktion. 

 

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med 

levering af elektricitet til slutkunder 

Som en væsentlig ændring udbredes en række slutbrugerrettigheder til erhvervskunder. Det gælder 

ift. indgåelse af aftaler om levering af elektricitet, kontraktbetingelser og varsling.  

 

For Landbrug & Fødevarer er det naturligvis positivt, at der skabes et bedre oplysningsgrundlag for 

forbrugerne. Det er dog væsentligt, at de nye slutbrugerrettigheder tilpasses de forskellige grupper 

af elforbrugere, så der ikke opstår unødvendig bureaukratisering med stigende omkostninger for 

forbrugerne til følge.  

 

Bekendtgørelse om borgerenergifællesskaber og forholdet mellem 

borgerenergifællesskaber og elhandelsvirksomheder og kollektive 

elforsyningsvirksomheder 

Landbrug & Fødevarer har aktuelt ingen kommentarer til denne. 

 

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders, aggregatorvirksomheders og kollektive 

elforsyningsvirksomheders opgaver og forpligtelser i forbindelse med aggregering af aktive 

kunders elektricitetsforbrug og -produktion.  

Landbrug & Fødevarer kan tilslutte sig, at der er præcise retlige rammer for aggregatorer, herunder 

de kollektive elforsyningsvirksomheders opgaver og forpligtelser i forhold til aggregatorer samt for 

rammerne for balanceansvar samt regler for undtagelse fra leveringspligten. Det er positivt, at der 

arbejdes for lige vilkår og markedsadgang for aggregatorer, således at kunderne ikke 

forskelsbehandles eller pålægges urimelige gebyrer og administrative krav fra 

elhandelsvirksomheden, hvis der indgås kontrakt med en uafhængig aggregator. Det er tillige 

positivt, at der med bekendtgørelsen sættes frist for udarbejdelse af en metode til økonomisk 

kompensation. Vi finder dog, at det er uklart, hvem der konkret er omfattet eller involveres i den 

økonomiske kompensation, hvilket bør specificeres nærmere. 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres 

oplysningsforpligtelser over for slutkunder om energiforbrug og fakturering mv.  

Det er Landbrug & Fødevarers generelle opfattelse, at det er vigtigt, at slutkunden kan modtage 

uførlige og gennemsigtige data fra kundens el-handelsvirksomhed og bygningsejere om 

energiforbruget. Og at disse kommunikeres på en klar og letforståelig måde. Vi kan også støtte de 

angivende oplysninger, der skal gives i eller sammen med fakturaen. Det er bestemt nyttigt, at der 

skal laves en sammenligning med en referenceslutkunde i samme brugerkategori. Vi finder dog, at 

begrebet referenceslutkunde med fordel kunne præciseres nærmere. 

 

Bekendtgørelse om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg 

Landbrug & Fødevarer kan bakke op om, at der ved opførelse af nye produktionsanlæg skal tages 

hensyn til alternativer til opførelse af produktionskapacitet. Det er fornuftigt både som led i at finde 

en god produktion i forhold til den grønne omstilling og i forhold til såvel fleksibelt elforbrug som 
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energilagring. Fordele og ulemper ved etablering af nye produktionsanlæg skal altid belyses 

grundigt og transparent. Vi kan derfor også bakke op om de roller, der i den forbindelse er skitseret 

for såvel Energistyrelsen som Energinet. 

 

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet 

mv.  

Vi finder det vigtigt at få præciseret reglerne for energilageraktiviteter, herunder hvad Energinet må 

og ikke må i forhold til lageraktiviteter. Tilsvarende i forhold til hvilke ydelser 

transmissionssystemoperatøren skal markedsgøre via udbud og hvilke ydelser, der er undtaget fra 

markedsgørelse i forhold til elforsyningssikkerheden. For Landbrug & Fødevarer er det vigtigt, at 

Energi drives meget omkostningseffektivt. Derfor kan vi bakke op om markedsbaserede metoder og 

markedsbaseret anskaffelse af Energinets behov for ydelser til opretholdelse af 

elforsyningssikkerheden. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at der er fuld gennemsigtighed i de 

markedsmæssige metoder. Vi noterer os tillige, at Forsyningstilsynet kan træffe afgørelser om 

undtagelser, hvis en markedsbaseret anskaffelse af en ydelse ikke er omkostningseffektiv. 

 

Bekendtgørelse om Forsyningstilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas 

m.v. 

Landbrug & Fødevarer noterer sig de nye regler for Forsyningstilsynets beføjelser over for et 

regionalt koordinationscenter. Vi finder det principielt vigtigt, at der sker en koordination med andre 

EU-landes energireguleringsmyndigheder om grænseoverskridende forhold på el- og gasområdet. 

Konkret finder vi, at betegnelsen systemdriftsregionen bør præciseres nærmere. I forhold til § 4 

finder vi, at mulige yderligere opgaver og beslutningsbeføjelser, som ministeren kan tildele det 

regionale koordinationscenter, fremstår noget uklart i forhold til både mulige opgaver og 

beslutningsbeføjelser. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jens Astrup Madsen 

Energichef 
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