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Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

Att.: Christine Federlin 

 

Høringssvaret sendt til ens@ens.dk med kopi til bak@ens.dk og cfe@ens.dk  

 

 

Høring af udkast til forslag til ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning – 

udstedelse af forsyningspligtsbevillinger 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere det fremsendte udkast til lov-

forslag.  

 

Generelle bemærkninger: 

Landbrug & Fødevarer repræsenterer mange medlemmer med et stort elforbrug, der for længst har 

forladt forsyningspligten til fordel for skiftende kommercielle produkter. Vi varetager imidlertid også 

interesserne for en række mindre medlemmer, særligt i primærlandbruget, der fortsat modtager for-

syningspligtsprodukter.  

 

I alt udgør landbrug og gartneri ca. 7,7 procent af det samlede elforbrug i Danmark. Hvor stor en 

andel heraf, der udgøres af forsyningspligtsprodukter, har vi ikke umiddelbart præcist overblik over, 

men hvis Energitilsynets opgørelser1 bruges som rettesnor, vil det være en betydelig del blandt især 

de mindre energitunge bedrifter. Det fremgår eksempelvis heraf, at 74 pct. af elforbruget blandt er-

hvervskunder med et forbrug mellem 10.000 og 50.000 kWh sker på forsyningspligtsprodukter.  

 

Det er derfor vigtigt for os, at der er tryghed i forhold til den fremtidige regulering på området. Sam-

tidigt udgør forsyningspligtsprodukterne i dag en så stor del af elmarkedet, at reguleringen på dette 

område har betydende effekt for det samlede el-marked som sådan i Danmark.  

 

Landbrug & Fødevarer anerkender, at der kan være behov for nye regler, der kan fungere indtil en 

endelig model for den fremtidige forsyningspligtsregulering, herunder udstedelse af forsynings-

pligtsbevillinger, kan fastlægges i overensstemmelse med kommende anbefalinger fra det nedsatte 

udvalg for elreguleringseftersyn.  

 

I henhold til kommissoriet skal anbefalingerne i forhold til netop forsyningspligtsreguleringen som 

bekendt ligge klar i maj 2013; det vil sige, at der er ’blot’ behov for at finde en model, der kan funge-

re i en overgangsperiode på 1-1½ år. Det bør samtidigt gælde, at modellen i overgangsperioden 

skal pege hen imod en langsigtet model, hvis indhold dog endnu ikke kendes, men som aktuelt 

drøftes i det nedsatte elreguleringsudvalg. 

 

Det er Landbrug & Fødevarers generelle synspunkt, at øget konkurrence og større mobilitet på et 

marked vil være til gavn for kunderne. Det gælder også for vores medlemmer i forhold til deres 

kundeforhold på el-markedet. En ændret regulering på forsyningspligtsområdet skal derfor tilveje-

bringe størst mulig konkurrence på markedet (til gavn for kunderne) på samme tid som det skal 

styrke elmarkedets samlede funktionalitet og effektivitet. 

                                                           
1 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el, Energitilsynet (Oktober 2012). 
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Med henblik på at styrke kundernes position samt skabe reel konkurrence på markedet finder 

Landbrug & Fødevarer det først og fremmest vigtigt, at reguleringen medvirker til at reducere trans-

aktionsomkostninger og fremme transparens i markedet. Det skal gøre det lettere at for kunden at 

agere som aktører i markedet. 

 

Landbrug & Fødevarer ser i den forbindelse en række problemer med det fremsendte lovforslag i 

den aktuelle form. Lovforslaget ses i mindre grad at understøtte, og i højere grad at spænde ben 

for, arbejdet i elreguleringseftersynet. 

 

Landbrug & Fødevarer vil derfor kraftigt opfordre Klima-, Energi og Bygningsministeriet til:  

• At udsætte lovforslaget indtil anbefalingerne fra elreguleringseftersynet er kendt.  

 

• Alternativt, hvis dette ikke vurderes muligt, at udtage de elementer af lovforslaget, der fast-

låser en gruppe forbrugere hos deres nuværende selskaber, forringer mobiliteten på mar-

kedet, og dermed blokerer for elreguleringseftersynets muligheder for at skabe en langsig-

tet hensigtsmæssig organisering af elmarkedet. 

 

Landbrug & Fødevarer finder endvidere, at forholdet mellem den relevante europæiske regulering 

(el-direktivet) og national lovgivning (primært lov om elforsyning af 2. juni 1999 med senere revisio-

ner) er uklart. Det bør derfor undersøges nærmere, hvilket yderligere taler for, at det forhåndenvæ-

rende lovforslag udsættes. 

 

Specifikke bemærkninger 

Det fremgår af lovforslaget, at kunder, der ikke træffer et aktivt valg, ’automatisk og uden videre 

formaliteter’ vil overgå til at modtage et nyt elprodukt med helt andre kontraktslige forhold, og med 

anderledes muligheder for at hæve prisen. På baggrund af den hidtidige udvikling på el-markedet 

finder Landbrug & Fødevarer det højst sandsynligt, at den praktiske konsekvens heraf vil være, at 

en meget stor del af de private el-kunder forsvinder bort fra forsyningspligtsprodukterne. 

 

Herved gives en helt unødig favorisering af de nuværende bevillingshavere, der så at sige gratis får 

deres nuværende aftagere af forsyningspligtig el overdraget som kunder i deres markedsbaserede 

elhandelsvirksomheder. Det finder vi grundlæggende i strid med ideerne i liberaliseringen af elmar-

kedet. Det er endvidere ikke fremmende for den langsigtede udvikling, hvor der ønskes nye aktører 

i markedet, at markedets nuværende aktører på denne måde begunstiges.  

 

Når kunderne uden eksplicit accept overføres fra forsyningspligtsprodukter til andre kontraktslige 

forhold, forceres en udvikling mod ophør af prisregulering, men uden at kundemassen reelt konkur-

renceudsættes. I praksis snigløber man derfor også udvalget for elreguleringseftersynets mulighed 

for at fastlægge hensigtsmæssige langsigtede rammer, og man reducerer samtidigt udvalgets mu-

lighed for at medvirke til at skabe de effektiviseringsgevinster, der er forudsat i energiaftalen af 22. 

marts 2012.  

 

Det bør undersøges, om der er anden mulighed for at bringe bevillingsafledte kundeforhold i spil. 

Det forekommer i den henseende rimeligt, at default-valget følger forsyningspligtsbevillingen; dvs. 

at nuværende forsyningspligtskunder, der ikke træffer valg om andet, fortsat vil modtage et forsy-

ningspligtsprodukt ind til de langsigtede rammer for udfasning af ordningen kan fastlægges. 

 

Landbrug & Fødevarer finder, at det vil være yderligere en forhindring for mobiliteten i markedet, at 

det er kundens nuværende selskab, der skal varetage kommunikationen om det forestående ud-

bud. Det vil være mere hensigtsmæssigt, at denne information varetages af en neutral tredjepart, 
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for eksempel Energistyrelsen eller Energinet.dk. Alternativt kan der centralt udformes et standard-

brev, der skal danne rammen for kommunikationen til borgeren. Øget transparens er et udgangs-

punkt for at etablere et velfungerende elmarked, og vi føler os ikke overbeviste om, at de nuværen-

de selskaber vil være i stand til at løfte denne opgave. 

 

Endeligt er Landbrug & Fødevarer i tvivl om, hvorvidt den juridiske problematik i forhold til modstrid 

med EU-reglerne (overtrædelse af el-direktivet) bringes i orden, hvis lovforslagets bestemmelser 

gennemføres, så nye bevillinger tildeles i takt med, at de nuværende bevillinger udløber frem mod 

2017. Det kan vel betyde en overtrædelse af el-direktivet frem til 2017? 

 

Landbrug & Fødevarers ønsker til den langsigtede forsyningspligtsregulering 

Landbrug & Fødevarer kan støtte en afskaffelse af forsyningspligten, som den kendes i dag, og af 

den tilhørende prisregulering for den store og brede kundemasse. Det er vigtigt, at der skabes mere 

konkurrence og mobilitet i markedet. Dette vil alt andet lige komme el- og naturgasforbrugerne til 

gavn. 

 

Vi vil gerne påpege, at der stadigt vil være behov for en begrænset forsyningspligt, idet der skal 

være et selskab, der agerer som supplier of last resort. Det er tvingende nødvendigt, at man undgår 

muligheden for en situation på el-markedet analogt til situationen efter Skylines konkurs, der bl.a. 

har ramt mange landmænd hårdt. En lignende situation med uforskyldt afbrydelse af elektricitet vil 

endda ramme langt hårdere end ’blot’ afbrydelse af internettet, og det vil f.eks. også have potentielt 

katastrofale dyrevelfærdsmæssige konsekvenser. 

 

Det er oplagt, at den ny-definerede forsyningspligtsopgave sendes i regulære udbud efter ikke-

diskriminerende betingelser, sådan som der også lægges op til i det aktuelle lovforslag. Det sel-

skab, der byder ind med den laveste pris, bør få opgaven. Det kan også overvejes at definere op-

gaven simpelt, så forsyningspligtsproduktet defineres som spotprisen plus et tillæg; dvs. bevillingen 

gives til den virksomhed, der kan levere den laveste mark-up. Det kan også overvejes helt at opgi-

ve en egentlig prisregulering i forhold til denne gruppe forbrugere, jf. Energitilsynets modeller for ny 

forsyningspligtsregulering. Vi har ikke taget stilling til, om opgaverne skal følge de nuværende geo-

grafiske bevillingsområder, eller om der med fordel kan ske en omfordeling på dette område. Dette 

bør undersøges i forbindelse med fastlæggelsen af den konkrete model. 

 

Det er vores synspunkt, at konkurrencen – såfremt den er reel – vil kunne komme den langt overve-

jende gruppe af el- og naturgasforbrugere til gode, men at det kræver, at der skabes reel mobilitet, 

og formentligt også tilgangen af nye aktører på markedet. Hvis ændringerne blot betyder mindre 

regulering af priserne, men at kunderne i øvrigt fastholdes uændret i de samme selskaber, så vil 

det blot give stigende forbrugerpriser.  

 

En ændring af forsyningspligtsreguleringen alene vil formentligt ikke være nok til at skabe mobilitet i 

markedet. Det bør derfor følges af supplerende tiltag, der kan hjælpe markedet i gang. Informati-

onskampagner vil være et element, men dette kan givetvist heller ikke alene skabe det fornødne 

momentum. 

 

I forhold til en langsigtet hensigtsmæssig organisering af elmarkedet ser Landbrug & Fødevarer det 

i øvrigt som et problem, at den kommende engros-model formentligt vil skabe et større barrier-of-

entry, da den valgte model i praksis fordrer større kapital hos elhandelsleverandørerne for at de kan 

agere i markedet. Det vil sandsynligvis gøre det sværere for nye selskaber at komme inde.  
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Landbrug & Fødevarer vil herudover bidrage med konkrete indspil til arbejdet i elreguleringseftersy-

net.  

 

Landbrug & Fødevarers ønsker til en overgangsmodel 

I forbindelse med den kommende lovbehandling bør der findes en model, der kan fungere imens de 

langsigtede rammer på området undersøges, og Landbrug & Fødevarer vil kraftigt anbefale, at det 

endelige lovforslag:  

 

• Sikrer, at aftagere af forsyningspligts-produkter, der ikke eksplicit tiltræder anden kontrakt, 

fastholdes på forsyningspligtsprodukter. 

• Sikrer størst mulig transparens i kommunikationen vedrørende bevillingsskift, således at 

kommunikationen forestås af en uvildig tredjepart eller myndighed. 

 

Såfremt en sådan model ikke kan løftes inden for rammerne af det forhåndenværende lovforslag, 

vil Landbrug & Fødevarer anbefale, at lovforslaget udskydes indtil anbefalingerne fra udvalget for 

elreguleringseftersynet ligger klar.  

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere 

kommentarer, hvis vi finder behov for dette. 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Korsholm 

D 33 39 46 62 

M 41 93 29 71 

E sok@lf.dk  
 


