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Høring af ny bekendtgørelse om naturgasforsyningssikkerhed 
Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere den nye bekendtgørelse om vare-
tagelse af naturgasforsyningssikkerheden. 
 
En række fødevarevirksomheder er helt afhængige af en kontinuerlig, sikker og stabil levering af 
gas. Derfor oplever vi en vis bekymring for den forringede forsyningsstandard, som den nye nød-
forsyningsmodel vil medføre for de store, ikke-beskyttede forbrugere. Modellen vil alt andet lige 
medføre større risiko – og dermed større omkostninger – for de omfattede virksomheder. 
 
Den omkostningskrævende usikkerhed øges yderligere, såfremt virksomheder kun kan få oplyst ét 
år af gangen, hvorvidt de er beskyttede, henholdsvis ikke-beskyttede.  I praksis vil den her foreslå-
ede model nok føre til, at flere virksomheder end nødvendigt tvinges til at foretage alternative inve-
steringer med henblik på at sikre egen forsyningssikkerhed. Det er til gene for virksomhederne, og 
det er næppe samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.  
 
Landbrug & Fødevarer vil derfor foreslå en model, hvor listen over omfattede virksomheder er gæl-
dende for tre år frem for som foreslået ét. Derved reduceres virksomhedernes usikkerhed, mens 
der tilsvarende vil have mulighed for at få afskrevet eventuelle nødvendige alternative investeringer, 
inden deres situation igen kan ændre sig. 
 
Udkastet til bekendtgørelsen lægger op til, at virksomheder kan anmode om at opnå status af be-
skyttede kunder. Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at der overvejes en model, hvor virksomhe-
der tilsvarende kan anmode om at være ikke-beskyttede kunder. Modellen kunne eksempelvis give 
den mulighed for virksomheder, hvis naturgasforbrug lægger inden for et bestemt interval, dvs. 
større kunder, der er i laget under de foreslåede kubikmetergrænser.  Såfremt de virksomheder, 
der i forvejen har god mulighed for at afbryde i en situation med nødforsyning, får mulighed for at 
opnå status af ikke-beskyttet, vil det formentligt hæve kubikmetergrænsen i forhold til at være be-
skyttet, hvorved flere af de virksomheder, der ønsker denne status, kan opnå det.  
  
Landbrug & Fødevarer vil herudover henvise til tidligere høringssvar til Energinet.dk om den kom-
mende nødforsyningsmodel.  Endeligt vil Landbrug & Fødevarer gerne forbeholde os muligheden 
for at vende tilbage med yderligere kommentarer, hvis vi finder behov for dette. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mikkel Stein Knudsen 

D 33 39 46 57 

M 30 83 10 63 

E msk@lf.dk  

 

mailto:ael@energinet.dk
mailto:cfe@ens.dk
mailto:pst@ens.dk
mailto:msk@lf.dk


Side 2 af 2 
 

 2 

Jens Astrup Madsen 

D 33 39 42 22 

M 27 24 57 22 

E ja@lf.dk  
 

mailto:ja@lf.dk

	Høring af ny bekendtgørelse om naturgasforsyningssikkerhed

