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Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1236 København K 
Att.: Christine Federlin 
 
Høringssvaret er sendt elektronisk til ens@ens.dk med kopi til cfe@ens.dk  
 
 

Høring af udkast til revideret bekendtgørelse om intern overvågning og ny bekendtgørelse 
om fordeling af aftagenumre ved en elhandelsvirksomheds konkurs m.v.  
 
Landbrug & Fødevarer har modtaget udkast til hhv. revideret bekendtgørelse og ny bekendtgørelse 
i høring.  
 
Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger til den reviderede bekendtgørelse om intern over-
vågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning, ud-
over den generelle bemærkning, at Energistyrelsen med fordel ved høringsudsendelse kan synlig-
gøre mere tydeligt, hvorledes den reviderede bekendtgørelse adskiller sig fra den i dag gældende. 
 
I forhold til den ny bekendtgørelse om fordeling af aftagenumre læses § 3, stk. 3 således, at hvis et 
aftagenummer ved en fejl er blevet overført til et andet elhandelsselskab, så opretholdes denne fejl, 
dvs. forbrugeren beholdes i et elhandelsselskab, der ikke er selvvalgt, og uden at dette er en del af 
de generelle regler om fordeling i tilfælde at særlige hændelser. Hvis denne fortolkning kan bekræf-
tes, så finder Landbrug & Fødevarer det uheldigt set fra et forbrugersynspunkt, og vi vil opfordre til, 
at der som minimum fastlægges retningslinjer for, hvad der i så fald vil ske med de pågældende 
kunder (inklusiv kontraktforhold mv.).  
 
Herudover vil Landbrug & Fødevarer gerne spørge til muligheden for at tilpasse bekendtgørelsen, 
således at en virksomhed med flere aftagenumre (eksempelvis som følge af produktion flere steder 
i landet), men én elleverandør i tilfælde af dennes konkurs ikke oplever, at aftagenumrene fordeles 
til en række forskellige elhandelsselskaber. Dette vil medføre unødige administrative omkostninger 
for den forbrugende virksomhed i forhold til en situation, hvor alle aftagenumre overgår samlet fra et 
(nu konkursramt) handelsselskab til et andet.  
 
Ønskes ovennævnte uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede, ligesom vi fra Landbrug & 
Fødevarers side gerne vil forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere kommenta-
rer, hvis vi finder det nødvendigt.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mikkel Stein Knudsen 
Seniorkonsulent 
 
Klima / Energi / Planter 
 
D +45 3339 4657 
M +45 3083 1063 
E msk@lf.dk  
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