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Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 
Att.: Kristian Will Jørgensen 
 
Høringssvaret sendt elektronisk til ens@ens.dk med kopi til kwj@ens.dk   

Høring af udkast til bekendtgørelse om foranstaltninger til opretholdelsen af elforsynings-
sikkerheden 
 
Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående i høring, og vi har følgende generelle bemærk-
ninger. 
 
Landbrugs- og fødevareerhvervet er et energiintensivt produktionserhverv, der har brug for en sta-
bil, effektiv og omkostningsdygtig energiforsyning. Vores medlemmer er afhængige af en høj forsy-
ningssikkerhed. 
 
Elforsyningssikkerheden i Danmark er heldigvis på et ekstremt højt niveau. Det er positivt. En poli-
tisk bestemt omstilling til mere fluktuerende elproduktionskilder vil det alt andet lige sætte et større 
pres på elforsyningssikkerheden de kommende år. Det er en af de omkostninger, der må bæres 
ved den grønne omstilling, og det er det nationalt selvpåførte udgangspunkt for den aktuelle situati-
on.  
 
Tiltag, der skal styrke forsyningssikkerheden, skal leveres omkostningseffektivt og prisbilligt.  
Den marginale omkostning ved at sikre forsyningssikkerheden kan blive eksorbitant høj i sammen-
ligning med gevinsten heraf. Det er absolut ikke i elkundernes interesse, da det er dem, der skal 
betale regningen. Det er derfor helt afgørende for elforbrugende erhverv som vores, at der findes 
en samfundsøkonomisk rimelig balance mellem forsyningssikkerhed og omkostninger. 
 
Med bekendtgørelsen gives mulighed for, at Energinet.dk kan opnå Energistyrelsens godkendelse 
til at iværksætte foranstaltninger til opretholdelse af elforsyningssikkerheden. Det er problematisk, 
hvis bekendtgørelsen åbner for, at foranstaltninger iværksættes på jævnlig basis uden fornøden po-
litisk kontrol eller tilstrækkelig hånd i hanke med de medfølgende omkostninger.  
 
I yderste konsekvens kan bekendtgørelsen åbne porten for milliardomkostninger for elkunderne i de 
kommende år. 
 
Vi vil derfor opfordre til, at der holdes et stærkt fokus på at sikre omkostningseffektiviteten af iværk-
satte foranstaltninger, og at der eventuelt indføres tredjepartsvurderinger af nødvendigheden heraf. 
Tilsvarende vil vi gerne opfordre til, at udbud af strategiske reserver først sker, når det er kritisk 
nødvendigt.  
 
Landbrug & Fødevarer vil gerne opfordre til, at man grundigt undersøger muligheder for med kort 
varsel og i korte perioder at koble særlige forbrugere fra markedet, eksempelvis kvarterer med be-
boelsesejendomme. Dette kunne være en prisbillig måde at afværge nogle ellers omkostningstunge 
investeringer. 
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I forhold til et konkret udbud af strategiske reserver er det også vigtigt at undgå et design, der på 
forhånd ekskluderer mulige aktører i markedet. Eksempelvist større industrikunder vil være en op-
lagt aktør på markedet for kommercielle afbrydelighedsprodukter, og det er vigtigt, at et markeds-
design fremmer industrikundernes markedsdeltagelse i stedet for at forhindre den. Hvis industrivirk-
somheder på frivillig basis kan byde ind og opnå kommerciel fordel af markedet, vil et udbud også 
kunne understøtte (dele af) produktionserhvervenes konkurrenceevne. 
 
Markedsdesignet bør tilsvarende åbne mulighed for, at grupper af decentrale kraftvarmeværker kan 
pulje sig og byde ind med strategiske reserver. Herved kan værkerne også potentielt opnå en øko-
nomisk gevinst, der vil reducere det økonomiske pres fra bortfaldet af værkernes grundbeløb i 
2014.  
 
Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere 
kommentarer, hvis vi finder behov for dette. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mikkel Stein Knudsen 
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