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Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 
Att.: Mette Louise Hornemann, Kristian Will Jørgensen 
 
Høringssvar er afsendt elektronisk til ens@ens.dk med kopi til mlho@ens.dk 

Høring af forslag til bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres 
oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug, fakturering m.v.  
 
Landbrug & Fødevarer har modtaget det reviderede udkast til bekendtgørelse i høring, der dels skal 
medvirke til at implementere EU's energieffektiviseringsdirektiv, dels kan medvirke til at fremme et 
intelligent og dynamisk energisystem i Danmark. Kundernes mulighed for at kende egne 
energiforbrugsdata er central for deres mulighed for at reagere herpå. Adgangen til data, dvs. med 
tilstedeværelsen af velfungerende og tilstrækkelige oplysningsforpligtelser, er derfor afgørende for 
muligheden for at aktivere efterspørgelssiden - kunderne - i et intelligent energisystem, hvor 
forbrugsmønstre kan varieres efter pris på samt produktion og tilgængelighed af energi.  
 
Ejerskab af forbrugsdata vil (sandsynligvis) have stigende kommerciel værdi over de kommende år. 
Det er Landbrug & Fødevarers grundsynspunkt, at kunderne som udgangspunkt bør have ejerskab 
over egne forbrugsdata. Derfor er det positivt, at direktivet (og dermed denne bekendtgørelse) 
sikrer, at data stilles til rådighed for kunderne uden beregning. Vi havde dog gerne set en klarere 
tilkendegivelse af, at kundernes data er kundernes, og at kommerciel udnyttelse heraf derfor bør 
komme kunderne til gavn. 
 
I forhold til selve bekendtgørelsen har Landbrug & Fødevarer blot enkelte konkrete bemærkninger: 
 

• Formuleringerne fsva. elforbrug (§7) adskiller sig fra formuleringerne fsva. naturgasforbrug 
(§11) og forbrug af fjernvarme/køing (§16). Landbrug & Fødevarer læser formuleringerne 
således, at elkunder som udgangspunkt stilles ringere end naturgas- og fjernvarmekunder 
i forhold til muligheden for uden beregning at tilgå supplerende oplysninger.  Hvis denne 
opfattelse er korrekt, er det beklageligt. Elforbrugere bør naturligvis stilles mindst lige så 
gunstigt som forbrugere af øvrige energiarter. Reelt er elkundernes afgang til oplysninger 
endda særligt vigtig, da der her er større samfundsnytte af, at kunderne kan reagere med 
fx timemæssige forbrugsvariationer. 
 

• Landbrug & Fødevarer er i tvivl om, hvorvidt bekendtgørelsen reelt sikrer implementering 
af energieffektiviseringsdirektivets artikel 9, stk. 2, litra d) fsva. elsystemet. 
 

Med venlig hilsen 
 
Mikkel Stein Knudsen 
Seniorkonsulent 
 
Klima / Energi / Planter 
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