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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  

 

Supplerende høring af udkast til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om 

naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven (gennemførelse af REMIT-forordningen 

samt udrulning af fjernaflæste målere m.v) 

 

Landbrug & Fødevarer har 14. marts modtaget supplerende høringsmateriale fra Energistyrelsen, 

og vi takker for muligheden for at give bemærkninger hertil. For så vidt angår bemærkningerne til 

gennemførelsen af REMIT-forordningen henvises til Landbrug & Fødevarers høringssvar afsendt 

15. februar 2013. 

 

Landbrug & Fødevarer tager til efterretning, at der er et politisk ønske om udrulning af fjernaflæste 

elmålere til alle el-kunder.  Det forventes, at omkostningerne for denne udrulning skal finansieres af 

el-kunderne gennem en midlertidig forhøjelse at netselskabernes indtægtsrammeregulering. 

 

Landbrug & Fødevarer er positivt indstillet over for udrulningen af nye målere til forbrugere, hvor 

der er en berettiget forventning om, at de potentielle samfundsøkonomiske besparelser overstiger 

omkostningerne ved investeringen. Det er ved en forceret udrulning endvidere vigtigt, at 

investeringerne er langtidsholdbare, således at investeringerne ikke skal gentages inden 

afskrivningsperioden udløber.  

 

Landbrug & Fødevarer støtter forslaget om, at et af Folketinget nedsat udvalg skal godkende 

nærmere regler om udskiftning eller opgradering af eksisterende målere til fjernaflæste målere.  

Med tanke på størrelsen af de kommende investeringer finder vi det vigtigt, at udvalget fastholder et 

vist greb om udviklingen, også i implementeringsfasen. 

 

Landbrug & Fødevarer vil særligt opfordre til, at udvalget sikrer krav om en form for ’BAT’ i måler-

udrulningen, og at der til vurderingen heraf også indgår kriterier om økonomisk effektivitet., således 

den samlede udrulning foregår så omkostningseffektivt som muligt. Derved begrænses også 

meromkostningerne for den almindelige el-forbruger. 

 

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. 

 

 

Med venlig hilsen 
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Mikkel Stein Knudsen 

 

Klima-, Energi- og Planter 

 

D 33 39 46 57 

M 30 83 10 63 

E msk@lf.dk 

 


