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Amaliegade 44 
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Att.: Ane-Katrine Zink Sørensen 
 
Høringssvaret er sendt elektronisk til ens@ens.dk med kopi til akzs@ens.dk  
 
 

Høring af ændring af lov om elforsyning 
 
Landbrug & Fødevarer har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning i hø-
ring. 
 
Landbrug & Fødevarer finder generelt, at det er beklageligt, at indførelsen af engrosmodellen nok 
engang udskydes. Det konstateres, at processen efter vedtagelsen af engrosmodellen i energiforli-
get af 12. marts 2012 har været uskøn, langvarig og dyr for såvel branchen som forbrugere. 
 
I det omfang, at indførelsen af engrosmodellen vil give elforbrugerne en gevinst som følge af en re-
duceret forbrugerbelastning – og denne påstand er af flere omgange fremført for Folketinget – må 
en udskydelse nødvendigvis give et tilsvarende engangstab for forbrugerne. 
 
Landbrug & Fødevarer vil herudover minde om, at baggrunden for vedtagelsen af engrosmodellen 
var et ønske om at sikre mere konkurrence på el-markedet. Det er derfor afgørende, at den nye 
model, der med lovforslaget nu lægges op til, sikrer dette formål. Det er i den forbindelse en forud-
sætning, at lovforslaget ikke skaber unødigt store barrierer for nye aktører på markedet, dvs. nye 
elhandelsselskaber.  
 
Lovforslaget betyder, at netvirksomheder skal svare afgifter til SKAT selv i de tilfælde, hvor nets-
elskabet ikke kan opkræve det pågældende beløb fra elhandelsselskabet (som fælge af konkurs el-
ler lignende).  Landbrug & Fødevarer ser herved en risiko for, at netselskaber med henblik på at 
undgå tab vil stille så markante krav til elhandelsvirksomhederne, at det i praksis vil blive vanskeligt 
for nye handelsselskaber at etablere sig. Sker dette, lever forslaget næppe op til ønsket om at sikre 
bedre konkurrence på elmarkedet til gavn for forbrugerne. 
 
Vi vil i forlængelse af ovenstående opfordre de relevante myndigheder til at have fokus på, at ikke-
koncernforbundne elhandelsselskaber ikke forfordeles af netselskaberne.  
 
Lovforslaget giver mulighed for, at netselskabets eventuelle tab kan dækkes gennem forhøjede ind-
tægtsrammer. Derved lander en eventuel regning ved forbrugeren.  Landbrug & Fødevarer finder 
det positivt, at muligheden for at forhøje indtægtsrammerne som følge af tab synes at være be-
grænset til de tilfælde, hvor et forudgående tab rent faktisk er konstateret. Bestemmelsen bør såle-
des ikke kunne give anledning til en generel forhøjelse af indtægtsrammer som foranstaltning mod 
eventuelle kommende hændelser. Energistyrelses bedes bekræfte denne fortolkning. 
 
Vi er ikke helt sikre på de praktiske konsekvenser af den nyindførte værnsregel, der medfører, at 
elhandelsvirksomheder ikke kan fakturere momsregistrerede kunder forud. Energistyrelsen bedes 
beskrive hvilke konsekvenser, dette vil have for de momsregistrerede kunder, herunder i forhold til 
spørgsmål om likviditet. 
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Med henvisning til det tilsvarende lovforslag på Skatteministeriets område ser vi en risiko for, at 
momsregistrerede kunder, der har krav på tilbagebetaling af elafgifter eksempelvis som følge af 
procesenergiforbrug, vil opleve en forringet likviditet, idet der vil være en væsentligt længere perio-
de mellem hhv. indbetaling og godtgørelse af elafgifter.  
 
Energistyrelsen bedes kommentere denne bekymring samt oplyse, hvorledes man tænker dette 
spørgsmål håndteret, således at indførelsen af engrosmodellen ikke medfører ringere vilkår for 
dansk erhvervsliv. 
 
Endeligt vil vi herudover gerne understrege, at engrosmodellen skal/vil medføre bortfald af opgaver 
som skal udgå af netvirksomhedernes indtægtsramme.   
 
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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