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Landbrug & Fødevarers bemærkninger til udkastet til lovforslaget fremgår nedenfor.  

 

Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer er generelt set positivt indstillet overfor muligheden for, at der nu indføres 

nogle bedre redskaber til omkostningseffektivt at indpasse store mængder vedvarende energi i det 

samlede danske energisystem. Det har potentialet til at bidrage til en øget dansk elektrificering af 

samfundet, og det vil i særdeleshed styrke mulighederne for at øge den danske PtX-produktion. Fra 

Landbrug & Fødevarer er vi dog bekymrede for, at denne aftale ikke fuldt ud indfrier potentialet for at 

fremme den direkte elektrificering, da de nye redskaber i overvejende grad fokuseres på den indirekte 

elektrificering (PtX). Vi er ligeledes bekymrede for, om indførelsen af nye geografisk differentierede 

forbrugstariffer i tilstrækkelig grad tager hensyn til eksisterende forbrug hos de berørte forbrugere. 

De nærmere bemærkninger til ændringsforslagene vedr. geografisk differentierede tariffer og direkte 

linjer uddybes i det følgende.  

 

Geografisk differentierede tariffer 

Landbrug & Fødevarer forstår hensigten bag indførelsen af geografisk differentierede forbrugstariffer, 

som skal være med til at skabe klare investeringssignaler ved tilslutning af nyt forbrug. For at sikre 

at der gives tydelige signaler og sikres omkostningsægte geografiske differentieringer, savner 

Landbrug & Fødevarer nogle mere konkrete overvejelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

om, hvordan og i hvilket omfang der ventes at være en sammenhæng og gensidig påvirkning af 

geografisk differentierede forbrugstariffer og geografisk differentierede producenttariffer. Hvis 

muliggørelsen af geografisk differentiering af tarifferne skal bidrage til en mere effektiv udnyttelse af 

kapaciteten, er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at hhv. produktions- og forbrugsbetaling er 

tæt sammenkoblet, således det eks. ikke bør være muligt at både forbrugs- og producenttariffer stiger 

inden for samme geografiske zone.  

 

Mens geografisk differentierede tariffer giver mening ift. at sende signaler ved tilslutning af nyt 

forbrug, er det omvendt vigtigt, at der ikke overvæltes nye omkostninger på eksisterende forbrug, 

som ikke har mulighed for at relokalisere sig. Det gælder eks. virksomheder, som ikke i praksis kan 

flytte lokalitet ud fra tarifændringer, når fabrikken først er bygget, og diverse godkendelser er på 

plads. I forslaget til lovændring fremgår det af side 11, at der vil blive taget hensyn til denne gruppe 

af kunder, men det står videre på side 12, at afgrænsningen vil give mulighed for at sende geografisk 

differentierede prissignaler til store nuværende og nye elforbrugere.  

 

Her vil Landbrug & Fødevarer kraft anmode ministeriet om at genoverveje, om det bør være muligt 

at differentiere geografisk på de løbende tariffer. Hvis ambitionen er placere nyt forbrug effektivt, bør 

det være tilstrækkeligt at give mulighed for at differentiere på tilslutningsbetalingen.  
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Direkte linjer 

Landbrug & Fødevarer er positive over udsigten til, at forbrugere og producenter fremover kan indgå 

i projekter, hvor der føres direkte linjer fra produktionen af vedvarende energi til forbrugspunktet. Det 

har potentialet til at fremme elektrificeringen ved at reducere omkostningerne på energipriserne og 

transporten af energien, samtidig med at det bidrager til en mere omkostningseffektiv udbygning af 

det kollektive elnet. I den sammenhæng bider Landbrug & Fødevarer mærke i, at ministeriet vil 

udforme kriterier og vilkår for etableringen af direkte linjer, der sikrer, at det så vidt muligt kun er 

projekter, som understøtter samfundsmæssige hensyn, der realiseres. Her savner Landbrug & 

Fødevarer en mere udfoldende definition af samfundsmæssige hensyn. Er direkte elektrificering eks. 

et lige så væsentligt samfundsmæssigt hensyn som indirekte elektrificering? Ud fra de i forslaget 

nævnte hensyn og kriterier og betoningen af PtX-anlæg er vi således bekymrede for, om denne 

mulighed for at etablere direkte linjer bliver et redskab, som produktionsvirksomheder realistisk kan 

gøre brug af ifm. deres elektrificeringsprojekter.  

 

I forlængelse heraf savner Landbrug & Fødevarer noget mere fleksibilitet. Selvom vi forstår hensynet 

til transparens og objektive kriterier, kan fraværet af muligheder for at etablere direkte linjer for 

forbrugere tilsluttet på lavere spændingsniveau (< 10 kV) betyde en langsommere og mindre 

omfattende elektrificering af samfundet. Denne bekymring forstærkes af, at der ikke er etableret klare 

retningslinjer og kriterier for egenproducenter, hvor vi har forstået, at man har ændret praksis så 

placering af produktionsanlæg ikke længere er påkrævet inden for matriklen men i nærhed af 

forbrugspunktet. Her har Landbrug & Fødevarer efterspurgt nogle mere klare retningslinjer, som også 

kan åbne op for muligheder for forbrugere på lavere spændingsniveau.  

 

Endelig er Landbrug & Fødevarer uforstående overfor, at der skal moms og afgifter for forbrug af 

egenproduceret el, der transporteres med den direkte linje. Her bør ministeriet redegøre for, hvorfor 

aktører der indgår i et projekt med direkte linjer, skal betale elafgift, når de forbruger el produceret på 

egne VE-anlæg.  

 

 

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.  

 

Med venlig hilsen 

 

Simon Horsholt 

Seniorkonsulent 
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