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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 over udkast til forslag til lov om ændring af elforsyning, lov om naturgasforsyning og 
lov om Energinet.dk 
 
Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere udkast til lovforslaget.  
 
Generelle bemærkninger 
Landbrug & Fødevarer deltager aktivt i arbejdet i det nedsatte elreguleringsudvalg, hvis anbefalin-
ger i en vis udstrækning ligger til grund for lovforslaget. Vi kan derfor overordnet støtte op om for-
slaget, der også medvirker til at skabe en øget markedsgørelse på markedet for elektricitet.  
 
Landbrug & Fødevarer ønsker helt generelt et frit, åbent og effektivt elmarked, og de følgende be-
mærkninger skal ses i det lys. 
 
Landbrug & Fødevarer har ikke mulighed for at vurdere baggrunden for udskydelsen af engrosmo-
dellen, men vi mener, at det er vigtigt, at den nye dato (1. oktober 2015) fastholdes. Såfremt en-
grosmodellen vil medføre lavere forbrugerpriser - hvilket på ny antydes i bemærkningerne til dette 
lovforslag – må en udskydelse af implementeringen medføre tilsvarende omkostninger til skade for 
forbrugerne. Det bør overvejes, hvorledes der bedst sikres hindringer af en ny implementeringsud-
skydelse, f.eks. gennem positive og negative sanktionsmuligheder.  
 
Landbrug & Fødevarer er bekendt med, at der fortsat udestår en afklaring fsva. skatter og afgifter, 
jf. Klima-, Energi- og Bygningsministerens orienteringsbrev af 17. december 2013 om udskydelse af 
engrosmodellen. Vi finder det vigtigt, at der opnås en hurtig afklaring af dette spørgsmål, så usik-
kerhed på afgiftsområdet ikke leder til nye udfordringer. Ligeledes er det vigtigt, at skatte- og af-
giftsspørgsmålet ikke løses på en måde, der de facto udelukker nye aktører fra elmarkedet. Det er 
en forudsætning for fri og åben konkurrence, at reguleringen ikke skaber unødige adgangsbarrierer.  
 
Når engrosmodellen indføres, medfører det bortfald af en række opgaver hos netselskaberne. Det 
må forventes, at netselskabernes indtægtsrammeregulering reduceres tilsvarende. Energistyrelsen 
bedes bekræfte, at dette er tilfældet. 
 
Hensyn til hobbylandbrug og mindre erhvervsdrivende 
Lovforslaget definerer en husholdningsforbruger i en ny bestemmelse i elforsyningslovens § 5, nr. 
9. Landbrug & Fødevarer finder, at lovforslagets bemærkninger hertil skaber unødig usikkerhed om 
retsstillingen for blandt andet hobbylandbrug og mindre landbrugsejendomme. Har elforbruget til 
den erhvervsmæssige drift så beskedent et omfang, at den ikke er adskilt fra elforbruget til beboel-
sesformål, finder Landbrug & Fødevarer, at udgangspunktet bør være, at der er tale om en hus-
holdningsforbruger.  
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Vi vil derfor foreslå, at de sidste to sætninger i lovbemærkningerne til nr. 5 slettes, og at 3. sidste 
sætning samtidigt ændres til: ”Der tænkes her på personer, som har kontor hjemme, eller på anden 
måde elforbrugsmæssigt driver begrænset erhvervsmæssig virksomhed” . 
 
Behov for klare regler vedrørende lukning 
Lovforslaget indfører nye bestemmelser (§ 20c), der regulerer forholdene omkring afbrydelser.  
 
Den tekniske udvikling betyder, at afbrydelser helt overvejende fremadrettet vil foregå ved fjernaf-
brydninger (en simpel indtastning i netselskabets IT-system). Bestemmelserne om, at netselskabet 
uden ugrundet ophold skal efterkomme en anmodning fra handelsselskabet om afbrydelse af elfor-
syningen synes på den baggrund at rumme betydelige risici for utilsigtede dyrevelfærdsmæssige 
konsekvenser, såfremt det ikke klart anføres, at hensyn til husdyrhold netop ikke vil være ’ugrun-
det’.  
 
Det bør herudover i lovbemærkningerne sikres, at der ikke skabes et incitament for elselskaberne til 
at holde sig i bevidst uvidenhed om karakteren af den forbruger, der afbrydes. Det anbefales, at der 
hos netselskabet er en pligt til at registrere, at der er tale om en landejendom med potentielt dyre-
hold, og at afbrydelse på et forbrugssted derfor kræver nærmere undersøgelse. Det bemærkes og-
så, at ordlyden i Fødevareministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11101 af den 30. juni 1993, som der i 
lovbemærkningerne henvises til, synes formuleret ud fra en forventning om, at der vil være en tids-
mæssig periode fra netselskabets meddelelse om kommende lukning til den faktiske lukning.  
 
Generelt må det også konstateres, at det var en forudsætning for elreguleringsudvalgets anbefalin-
ger, at reguleringen af elforsyningen tager fornødent hensyn til særligt sårbare situationer, herunder 
afbrydelser ved en ejendom med husdyrhold. Vi kan være i tvivl om, hvorvidt alene henvisninger til 
almindelige obligationsretlige regler om hævelse af aftaler tager tilstrækkeligt hensyn hertil, når det 
tages i betragtning, at levering af elektricitet er helt afgørende for opretholdelse af ønsket dyrevel-
færd. Dyreværnssager vil, når de forekommer, ofte bero på særlige ulykkelige sociale og psykologi-
ske omstændigheder og kan som i tilfælde af alvorlige økonomiske problemer på en landbrugs-
ejendom medføre, at almindelig professionel opmærksomhed på korrespondance fra leverandører 
og myndigheder ikke iagttages.  
 
Landbrug & Fødevarer vil derfor anbefale, at denne problematik mere eksplicit skrives ind i lov-
forslaget samt at en kommende bekendtgørelse om varsling tager fornødent dyrevelfærdsmæssigt 
hensyn. Vi bistår gerne ved en drøftelse af, hvordan det hensigtsmæssigt kan formuleres i regel-
sættet. 
 
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er Energistyrelsen meget velkommen til at rette hen-
vendelse til undertegnede. Landbrug & Fødevarer forbeholder os ligeledes ret til at vende tilbage 
med yderligere information, hvis vi finder behov herfor. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mikkel Stein Knudsen 

D 33 39 46 57 

M 30 83 10 63 

E msk@lf.dk  
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Søren Korsholm 

D 33 39 46 62 

M 41 93 29 71 

E sok@lf.dk  
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