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Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

Att: Christine Federlin 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til ens@ens.dk med kopi til cfe@ens.dk  

 

Høring af udkast til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, 

straffeloven og retsplejeloven (gennemførelse af REMIT-forordningen) 

 

Landbrug & Fødevarer har 28. januar modtaget høringsmateriale fra Energistyrelsen, og vi takker 

for muligheden for at give bemærkninger til lovændringerne som følge af gennemførelsen af 

REMIT-forordningen i dansk lov.  

 

Landbrug & Fødevarer kan generelt støtte forordningen, der har til hensigt at fremme en åben og 

fair konkurrence på engrosenergimarkerne ved at øge integritet og gennemsigtighed på disse 

markeder. Landbrug & Fødevarer kan ligeledes støtte indførelsen af ensartede EU-regler, der 

forbyder markedsmisbrug på engrosenergimarkederne, og som skaber en tydelig ramme for den 

nationale markedsovervågning.  

 

Landbrug & Fødevarer er dog bekymret for en generel tendens, der viser sig gennem en række 

lovindgreb, og som også kommer til udtryk i det foreliggende lovforslag: Meget væsentlige 

skærpelser af strammebestemmelserne uden påtrængende eller dokumenterede behov, men hvor 

indførslen af fængselsstraf som sanktionsmulighed snarere skyldes myndighedernes ønske om at 

få adgang til stærkt integritetskrænkende efterforskningsbeføjelser, som den hidtil har været 

afskåret fra at bruge. 

 

For Landbrug & Fødevarers uddybende holdning hertil henvises til høringssvaret til Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsen af 10. august 2012 vedrørende tilsvarende elementer i L41, og som blev 

afsendt i fællesskab fra Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv, DI, Finansrådet, Foreningen af 

Rådgivende Ingeniører, Forsikring & Pension, Håndværksrådet, Realkreditforeningen, 

Realkreditrådet og Tekniq. Fra dette høringssvar kan blandt andet citeres:  

 

’Helt overordnet finder organisationerne, at man, hver gang en myndighed tillægges 

yderligere beføjelser til at foretage meget vidtgående indgreb, som minimum må kunne 

forlange, at der dokumenteres et relevant behov for det pågældende indgreb.  

 

Når dette ikke kan dokumenteres, opfattes det som en unødvendig krænkelse af virksomhedernes 

og deres ansattes retssikkerhed. Landbrug & Fødevarer vil derfor anmode Energistyrelsen om at 

dokumentere behovet for de skrappe straffebestemmelser, da dette ikke synes godtgjort i 

høringsmaterialet. 

 

Landbrug & Fødevarer har på nuværende tidspunkt herudover ingen bemærkninger til de konkrete 

ændringer i øvrigt, men vi vil gerne forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere 

kommentarer, hvis vi skønner, der efterfølgende er brug for det. 
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Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Mikkel Stein Knudsen 

 

Klima-, Energi- og Planter 

 

D 33 39 46 57 

M 30 83 10 63 

E msk@lf.dk 

 


