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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

Høringssvar er sendt elektronisk til ens@ens.dk med kopi til jbr@ens.dk  

 

 

Høring vedrørende lovforslag om ændring af elforsyningsloven, j.nr. 2019-90526. 

 

I Landbrug & Fødevarer støtter vi generelt arbejdet med at lave fælles overordnede regler på 

energiområdet i EU-regi, der kan styrke konkurrencen på energi, herunder at sikre effektive og 

gennemsigtige el-markeder på tværs af landegrænser. 

 

Landbrug & Fødevarer noterer sig, at el-markedsdirektivet kun delvist gennemføres ved ændring af 

elforsyningsloven i dette lovforslag, og at de resterende dele af direktivet gennemføres ved 

bestemmelser på bekendtgørelsesniveau med mange bemyndigelser til ministeren. Det fremsendte 

materiale er tilmed meget omfangsrigt og kompliceret med en række begreber, typologier og 

kategorier, der er nye i dansk elregulering. Vi ser derfor også frem til, at den nærmere udmøntning 

af lovforslaget fremlægges med bekendtgørelserne, som vi forventer at blive inddraget i. 

 

Vi er bekymrede for tidsfristen med hensyn til at få el-markedsdirektivet implementeret i sin helhed 

senest den 1. januar 2021. Vi skal derfor opfordre Energistyrelsen til at udarbejde en plan med 

tidsfrister for det videre arbejde med implementeringen, herunder en plan for inddragelse af 

interessenter.  

 

Landbrug & Fødevarer har p.t. følgende bemærkninger til udkastet til lovforslag i høring: 

 

Forbrugerrettede bestemmelser 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at definitionen af slutkunder udvides, så 

erhvervsvirksomheder også omfattes af de grundlæggende forbrugerrettigheder i 

elforsyningslovens §6 a, stk. 1. Vi tolker dog udkastet til lovforslag således, at ministeriet ikke 

vurderer, at den bredere definition af slutkunder gælder kravet om varsling ved enhver ændring af 

leveringsprisen ift. den ikke-konkurrenceudsatte del af elprisen. Det er for Landbrug & Fødevarer 

uklart, hvorfor der i denne sammenhæng sondres mellem husholdningsforbrugere og den del af 

slutkundegruppen, der ikke er husholdningsforbrugere, og vi ønsker derfor en nærmere 

begrundelse for ministeriets overvejelser. Det er Landbrug & Fødevarers forståelse af 

elmarkedsdirektivet, at alle slutkunder skal sikres rettigheden til at blive underrettet om ændrede 

kontraktbestemmelser, og at ikke-husholdningsforbrugere derfor bør sikres samme rettigheder i 

denne sammenhæng.  

 

Af forslaget fremgår det, at retten til dynamiske elpriskontrakter implementeres ved en ændring i 

elforsyningslovens §6 b, stk. 2., hvorved elhandelsvirksomheder med over 200.000 slutkunder skal 

udbyde dynamiske elpriskontrakter til slutkunder med et forbrug på under 100.000 kWh. Med denne 

formulering er det uklart, hvorvidt slutkunder med et forbrug over 100.000 kWh er sikret retten til 

dynamiske elpriskontrakter, hvilket ønskes præciseret. Det er Landbrug & Fødevarers forventning, 

at alle slutkunder sikres retten til frit at vælge en dynamisk elpriskontrakt.  
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Landbrug & Fødevarer støtter op om, at rettighederne for aktive kunder forbedres, da det vil øge 

incitamentet til at investere i omstilling til vedvarende energi. Vi bemærker dog, at ministeriet 

foreslår, at aktive kunder får ret til at være egenproducenter, efter de almindelige regler om 

egenproducenter i dansk ret i dag. Vi ønsker i den henseende afklaret, hvorvidt, og i givet fald 

hvordan, ministeriet påtænker at sikre slutkunders ret til at handle som aktive kunder uden eks. at 

være underlagt gebyrer og netgebyrer, der ikke afspejler omkostningerne, hvis kunden forbruger 

eller lagrer elektricitet på et område, som er produceret på et andet område? 

I forhold til kravet om omkostningsægte tariffer er vi ligeledes nysgerrige på, hvordan arbejdet med 

en kommende ny tarifmodel vil spille ind i forhold til aktive kunders rettigheder.  

 

Regulering af netvirksomheder samt af Energinet 

Landbrug & Fødevarer repræsenterer både landmænd og fødevarevirksomheder, herunder nogle 

meget store fødevarevirksomheder, der alle har et betydeligt elforbrug, og som er afhængige af en 

sikker og omkostningseffektiv elforsyning. Derfor finder vi det vigtigt, at der er en effektiv 

konkurrence på detailmarkedet for el, som i udgangspunktet bygger på en effektiv funktionel 

adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter. Det er tillige helt afgørende for 

os, at der er fuld gennemsigtighed i relationer, samarbejdsforhold og køb og salg mellem 

monopolselskaber og kommercielle selskaber.  

 

Netvirksomheders anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab 

På side 71 og 72 i det fremsendte materiale anføres det, at transaktioner (fra netselskaber) med 

selskabsmæssige forbundne el-handelsvirksomheder indebærer en risiko for krydssubsidiering. 

Landbrug & Fødevarer er enig i, at der i forhold til dette skal strammes op. Landbrug & Fødevarer 

er derfor tilfredse med, at der indføres en ny bestemmelse i lov om elforsyning, der skal sikre, at 

netvirksomheder agerer som neutrale markedsformidlere ved anskaffelse af el til nettab i 

overensstemmelse med gennemsigtige, ikkediskriminerende og markedsbaserede metoder. Vi 

støtter i den forbindelse op om indførelsen af de to modeller, hvormed netvirksomhederne enten 

selv køber el til dækning af nettab direkte på spotmarkedet eller gennem udbud. Eftersom 

ministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for metoderne, hvorved 

netvirksomhederne fremadrettet skal anskaffe el til dækning af nettab, vil vi afvente nærmere 

kommentarer og vurdering af de forslåede modeller.  

 

Netvirksomheders personelle, tekniske og finansielle kapacitet 

I afsnit 3.2.5 behandles netvirksomhedernes personelle, tekniske og finansielle kapacitet. I 

forlængelse af direktivets bestemmelser lægges der op til en stramning i forhold til de personelle 

forhold i netselskaber. Landbrug & Fødevarer er enig i behovet for at få skabt klarhed for dette. 

Både fordi netselskaber er naturlige monopoler og ud fra et konkurrencemæssigt hensyn. Det er ret 

og rimeligt, at virksomheder, der får bevilling til at drive netvirksomhed, selv har ansat personale til 

at tage ansvar for varetagelsen af en række opgaver tilknyttet den bevillingspligtige aktivitet. Der 

henvises i den forbindelse til undersøgelse fra Forsyningstilsynet, hvor man fandt, at 26 ud af 38 

responderende netvirksomheder havde 0 ansatte i netvirksomheden. I høringsmaterialet henvises 

også til, at en risiko ved den nuværende situation er krydssubsidiering og utilsigtede 

synergieffekter, ved at opgaver, der retligt tilhører netvirksomheden, varetages af andre vertikalt 

integrerede virksomheder i samme koncern. Landbrug & Fødevarer kan bakke op om en 

opstramning i forhold til den fornødne personelle kapacitet i netselskaber. Hvor omfattende denne 

opstramning bør være, er vi aktuelt ikke afklaret med, ligesom vi kan se behovet for at lave 

særregler her for mellemstore og mindre netselskaber eller se på, om der er arbejdsopgaver, hvor 

der kan være hensigtsmæssige synergier mellem virksomhederne i vertikalt integrerede 

koncernstrukturer. Vi skal ikke have rigide regler, der forhindrer fornuftige lokale løsninger set fra et 
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forbrugersynspunkt. For os er det vigtigt, at der er en gennemsigtig funktionel adskillelse mellem 

opgaverne i netselskaber og i de markedsorienterede selskaber. Det er tillige vores opfattelse, at 

anvendelse af udbud af større opgaver i regi af netselskabet vil kunne medvirke til en mere effektiv 

og markedsbaseret pris på ydelserne. Til gavn for forbrugerne. 

 

Netvirksomhedernes udviklingsplaner 

Landbrug & Fødevarer finder det vigtigt, at netvirksomheder, herunder Energinet, i Danmark 

udarbejder udviklingsplaner, da disse kan være et vigtigt instrument til at støtte integrationen i 

sektoren, den grønne omstilling m.v. Vi er tillige enige med ministeriet i, at et hovedformål med 

disse udviklingsplaner bør være at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktører i forhold til de 

fremtidige behov, udviklingsaktiviteter etc. Landbrug & Fødevarer anser sådanne udviklingsplaner 

som et vigtigt redskab - blandt flere - til at sikre, at fremtidige investeringer hverken får karakter af 

overinvesteringer eller underinvesteringer i forhold til for eksempel udbygning af elnettet. Efter 

vores opfattelse skal planerne også have en rullende karakter, så de løbende kan justeres. Vi er 

også enige i den omtalte høringsprocedure og vigtigheden af, at alle planer bør offentliggøres på én 

platform. Vi noterer os, at de nærmere krav til indhold og detaljeringsgrad også på dette område 

skal fastlægges efterfølgende. Vi ser frem til at blive inddraget i disse drøftelser, herunder 

diskussion om Forsyningstilsynets rolle i forbindelse med udviklingsplanerne, da dette fremstår 

noget uklart p.t. for os. 

 

Styrkelse af Forsyningstilsynet 

En så kompliceret regulering, som der her er tale om, fordrer efter Landbrug & Fødevarers 

opfattelse en robust, ressourcestærk og kompetent tilsynsmyndighed, der også kan varetage 

kontrol på vegne af forbrugerne. Vi er derfor tilfredse med, at der lægges op til en styrelse af 

Forsyningstilsynet på en række områder. Samspillet mellem den regulerende myndighed og den 

uafhængige instans Forsyningstilsynet synes dog uklart flere steder i materialet, herunder hvad 

Forsyningstilsynet reelt selv kan iværksætte af aktiviteter (kontrol, udstedelse af regler, 

godkendelse m.v.), og som ikke er underlagt tilstrækkelig politisk kontrol. De overordnede rammer, 

principper og metoder bør overordnet fastsættes af reguleringsmyndigheden (ministeriet), hvorefter 

de så kan konkretiseres i detaljer af Forsyningstilsynet inden for de rammer, Forsyningstilsynet har 

som et uafhængigt tilsynsorgan. 

 

Ønskes ovennævnte uddybet er I velkomne til at kontakte os, ligesom vi fra Landbrug & Fødevarers 

side gerne vil forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere kommentarer, hvis vi 

finder det nødvendigt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jens Astrup Madsen 

Energichef 

 

Miljø, Klima & Bæredygtighed 

 

D  +45 3339 4222 

M  +45 2724 5722 

E   ja@lf.dk 

 

Simon Horsholt 

Konsulent 

 

Miljø, Klima og Bæredygtighed 
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