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Høringssvaret sendt elektronisk til detailmarkedsudvikling@energinet.dk med kopi til
myndighed@energinet.dk
Høring om ny metode for tarifering af nettoafregnede egenproducenter
Landbrug & Fødevarer har modtaget ovennævnte i høring den 4. juni 2021 og har følgende
bemærkninger:
Generelle bemærkninger
Det er vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at egenproducenter tariferes efter klare, gennemskuelige
og proportionale regler, som sikrer, at egenproducenten på den ene side bidrager til opretholdelsen
af et stærkt kollektivt forsyningsnet, i det omfang de gør brug heraf og giver anledning til
omkostninger, og på den anden side tariferes ud fra fair og kendte principper.
Selvom Landbrug & Fødevarer anerkender, at udviklingen på elmarkedet kan give anledningen til
ændringer i tariferingssystemet, så ser vi med stor alvor på Energinets forslåede ændring i
tariferingsmetode for nettoafregnede egenproducenter.
Fødevareerhvervet og landbruget investerer betydeligt i omstilling og effektivisering af deres
energiforbrug, og bidrager dermed til at realisere det overordnede mål om en 70 pct. CO2-reduktion
i 2030. Med de omfattende investeringer som erhvervet har og kommer til at gennemføre, er det
meget afgørende, at virksomhederne har sikkerhed for investeringen jf. ovennævnte betydning af
kendte principper for tariferingsmetoden. Landbrug & Fødevarer er derfor ikke kun bekymrede for,
hvordan metodeændringen påvirker virksomheder, der allerede har investeret i VEproduktionsanlæg, men også hvordan ændrede rammevilkår bidrager til øget usikkerhed om
fremadrettede investeringer.
Konsekvensvurdering
Energinet præsenterer i høringsmaterialet en meget vag konsekvensanalyse, hvor ”10-12 anlæg vil
blive berørt i væsentlig grad” svarende til en vurdering ”fra få til over én mio. kroner”.
Landbrug & Fødevarer er bekendt med anlægsejere der vurderer, at ændringen medfører en
markant højere merbetaling, og vi mener derfor, at Energinet bør genbesøge
konsekvensvurderingen, så der som minimum er et mere retvisende grundlag at træffe vurderinger
ud fra.
Ikrafttrædelse
Metoden for øjeblikstarifering planlægges at blive anmeldt til Forsyningstilsynet oktober 2021
og forventes at træde i kraft den 1. januar 2023 forudsat Forsyningstilsynets godkendelse.
Landbrug & Fødevarer finder den korte periode for implementeringen af den nye ordning
problematisk. Egenproducenter, der har investeret i god tro i direkte tilsluttede anlæg, efterlades
uden mulighed for at afbøde de store økonomiske omkostninger, der overvæltes med
metodeændringen. Ombygningen fra direkte tilslutning til installationstilslutning er for det første
meget bekostelig og for det andet teknisk kompliceret og administrativ tungt. Derfor bør der som
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minimum være en længere overgangsperiode, så de berørte parter får en reel mulighed for at
gennemføre en teknisk omstilling, som Energinets høringsmateriale ellers lægger op til.
Landbrug & Fødevarer finder det rimeligt, at der åbnes op for en udfasningsperiode tilsvarende
ordningerne for PSO-afgiften og elafgiften for allerede etablerede anlæg.
Videre proces
I kraft af Energistyrelsens igangværende analyser af hhv. geografisk differentierede forbrugstariffer
og direkte linjer, ser Landbrug & Fødevarer gerne, at konklusionerne afspejles i beslutningen om en
metodeændring for afregning af egenrproducenter, så der ikke opstår en situation, hvor
rammevilkårene igen skal ændres for denne forbrugergruppe.
Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående, og vil gerne forbeholde os
retten til at vende tilbage med yderligere information, hvis vi finder behov herfor.
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