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Høring af udkast til bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og 

udkast til bekendtgørelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede 

aktivbase og udkast til ændringer af bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere og 

måling af elektricitet i slutforbruget og bekendtgørelse om it-beredskab for el- og 

naturgassektorerne 

 

Landbrug & Fødevarer har en række kommentarer til ovenstående udkast og ændringer 

til diverse bekendtgørelser, som fremgår herunder. 

 

Landbrug & Fødevarer bakker op om opstramninger af el-reguleringen og indsatsen for 

større effektivitet og forbedrede konkurrencevilkår i el-forsyningssektoren, herunder 

forbedret økonomisk regulering. Det har længe været et politisk ønske, at der skal ske en 

stramning af reglerne og opstilles flere effektiviseringskrav for netvirksomheder. Landbrug 

& Fødevarer mener, at der stadig er mulighed for yderligere forbedring af reguleringen af 

monopolselskaberne, men ser den nye Elforsyningslov og dette bekendtgørelsesstof, 

som vigtige skridt mod en mere effektiv elsektor.  

 

Som generel kommentar mener Landbrug & Fødevarer, at der er brug for et langt 

stærkere tilsyn på dette område, som både har flere ressourcer, flere 

sanktionsmuligheder og autonomi i forhold til at åbne tilsynssager.  

 

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 

 

I forhold til bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder har Landbrug & 

Fødevarer både nogle overordnede kommentarer og mere paragraf-specifikke 

kommentarer, som følger herunder:  

 

• Overordnet støtter Landbrug & Fødevarer generelt bedre rammer og tiltrængt og 

nødvendig opstramning i forhold til indtægtsrammer, omkostningsrammer og 

effektiviseringskrav for netvirksomheder.  

 

• Landbrug & Fødevarer støtter, at der ikke kan opnås justeringer af indtægts- og 

omkostningsrammer i forbindelse med, at muligheden for innovations- og 

forskningsfinansiering af netselskaber begrænses.  

 

• Vedrørende omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser, 

nævnes det i §3, at disse holdes regnskabsmæssigt adskilt af indtægtsrammen. I 

den forbindelse vil Landbrug & Fødevarer opfordre til, at de gøres offentligt 

tilgængelige af gennemsigtighedshensyn for forbrugerne.  

 

• Det er Landbrug & Fødevarers overbevisning, at der så vidt muligt bør opstilles 

eksplicitte frister for fastsættelse og udmelding af selskabernes individuelle 

indtægtsrammer (§4), individuelle effektiviseringskrav og benchmarking (§10). 

For at sikre gennemsigtighed og mulighed for planlægning er det afgørende, at 
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selskaberne kender rammerne inden overgangen til en ny reguleringsperiode, så 

de har bedre mulighed for at varsle forbrugere om evt. prisstigninger eller -fald. 

Det kræver, at tilsynet giver tidligt varsel til netselskaberne. 

 

• Vedrørende fastsættelse af forrentning (§7 og kapitel 6, samt separat 

bekendtgørelse herom), ser Landbrug & Fødevarer positivt på, at ekspertgruppen 

for WACC-udvalgets (hvori Landbrug & Fødevarer selv deltog) anbefalinger i vid 

udstrækning fremgår af den nye bekendtgørelse. Dog med en væsentligt 

undtagelse vedrørende renteperiode (10-årig). Det følger naturligvis af 

Elforsyningsloven, men synes stadig bemærkelsesværdigt. Ekspertgruppen 

anbefalede en 5-årig renteperiode med argumentet om at minimere risiko for 

rentearbitrage. Ekspertudvalgets formand, Nationalbankens bestyrelsesformand, 

Søren Bjerre-Nielsen har udtrykt sin indvending herom i personligt høringssvar.  

 

• Landbrug & Fødevarer ønsker en præcisering af et ”passende 

forsigtighedshensyn” nævnt i §11 (stk. 3). Det forventes, at modellen for 

udregning af effektiviseringskrav er robust og sikker, hvorfor behovet for et 

forsigtighedshensyn som udgangspunkt må være begrænset.  

 

• Vedrørende leveringskvalitet (kapitel 4 og §54) fremgår det uklart, hvad målet for 

leveringskvaliteten er. Det er naturligvis afgørende, at vi som udgangspunkt 

fastholder den høje forsyningssikkerhed og -kvalitet, som vi har i Danmark. 

Omvendt skal der være et hensyn til omkostningseffektivitet i forhold til hvad det 

optimale mål for leveringskvalitet er. Reguleringen skal ikke skabe incitament til, 

at der investeres unødigt i opgradering af el-nettet, hvis ikke det er nødvendigt og 

samfundsøkonomisk effektivt.  

I forlængelse heraf, mener Landbrug & Fødevarer, at såfremt der foretages 

investeringer af hensyn til forsyningssikkerhed (eks. kabellægning af luftledninger 

§29), skal disse kunne retfærdiggøres og dokumenteres.  

 

• Vedrørende nettab (kapitel 5, §18) fremgik det af Skatteministeriets PSO-analyse 

fra maj 2016 (s. 23), at el-forbrugerne betalte 5,3 procent mere i PSO, end det 

fremgik af PSO-tariffen som følge af, at elselskabernes PSO-omkostning til 

nettab overvæltes på forbrugerne. Det bemærkes i den henseende, at 

netselskabernes omkostninger til PSO vil være væsentligt lavere i 2017 end i 

2016 som følge af den politiske aftale om udfasning af PSO, og at 

omkostningerne vil falde yderligere i årene frem mod den endelige afskaffelse. 

Dette bør reguleringen naturligvis kunne tage højde for, således at 

netselskabernes besparelser kommer el-forbrugerne til gode frem for blot at blive 

hobet op i selskaberne. Som §18 er udformet er, det ikke klart, at de - alt andet 

lige - reducerede omkostninger til nettab vil komme forbrugerne til gode. Det bør 

revideres, så det står helt klart, at justeringer også kan ske med sænkninger af 

rammen. Det bemærkes her, at "sidste år af den foregående reguleringsperiode" 

- dvs. 2017 - indeholder en PSO-tarif på ca. 15 øre/kWh (gennemsnit over året), 

der vil være helt væk i slutningen af reguleringsperioden. Ved en ellers konstant 

spotpris på elektricitet vil det give en markant forskel i den gennemsnitlige, 

vægtede pris på elektricitet mellem den faktisk indkøbspris i 2022 og den 

fastsatte 2017-pris (der indeholder PSO). 
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• Vedrørende ændret aktivitetsniveau i forhold til elmålere (§23) fremgår det, at der 

ikke justeres ned i omkostningsrammen ved færre elmålere, selvom det 

omvendte gør sig gældende. Det stiller Landbrug & Fødevarer sig uforstående 

overfor og anbefaler lige praksis. 

 

• Vedrørende myndighedspålæg (§25) og ændrede opgaver (§26) bakker 

Landbrug & Fødevarer op om, at der skal ske en nedjustering af 

omkostningsrammen, såfremt opgaver senere bortfalder. Det er generelt 

bydende nødvendigt, at der ikke kan kompenseres for opgaver, som 

netselskaberne ikke reelt udfører.  

Ydermere opfordrer Landbrug & Fødevarer til, at hvis der ved ændrede opgaver 

(§26) er sket en overkompensation til netselskabet, dvs. hvis omkostningerne har 

været lavere end forventet, bør der tilbagebetales differencer i forbrugernes favør 

(kapitel 8). Det bør indgå separat. 

 

• Vedrørende bekendtgørelse om tredjemand (eks. §30 og §44) har Landbrug & 

Fødevarer fra en række medlemmer erfaret, at netselskaber kan have vidt 

forskellig praksis og indstilling i forhold til ejerskab af eksempelvis 

transformerstationer ved erhvervskunder. Nogle netselskaber søger (og, i visse 

tilfælde er oplevelsen, kræver) at sælge aktiver fra, mens det andre steder kan 

være vanskeligt for erhvervskunder at erhverve transformerstationer, de ellers 

ønsker at købe. Det er vigtigt, at indtægtsrammereguleringen ikke skaber 

incitamenter for netselskaberne til at indtage en position, der hverken er i 

samfundsøkonomisk eller aftagerens interesser. Det er eksempelvis uheldigt, 

hvis en stor fabrikskunde fastholdes på et højere nettarifniveau (end hvis 

fabrikken ejede transformerstationen) alene med henblik på at undgå, at 

netselskabets indtægtsramme nedjusteres. Det er uklart for Landbrug & 

Fødevarer, om formuleringen i §44 om netvirksomhedernes afskrivningsgrundlag 

også gælder i de tilfælde, hvor tredjemand køber eksisterende anlæg, jf. §30, 

uden at anlæg rent fysisk skrottes. Hvis det er tilfældet, kan det eventuelt være 

hensigtsmæssigt at gøre dette klart. Hvis det ikke er tilfældet, bør muligheden 

overvejes, da reguleringen ellers vil give incitament til at foretage nye 

anlægsinvesteringer, hvor eksisterende anlæg ellers kunne anvendes. 

 

• Vedrørende differencer (kapitel 8) bakker Landbrug & Fødevarer op om, at 

tilsynet i højere grad skal kunne træffe afgørelser i differencesager og ikke kun 

henstille til anbefalet praksis. Det er Landbrug & Fødevarers klare holdning, at 

store og pludselige tarifstigninger på baggrund af differenceopkrævninger skal 

begrænses, ligesom der bør kunne kræves en længere opkrævningsperiode ved 

store stigninger. Afviklingsperioden for difference i kunders favør skal minimeres, 

idet forbrugere skal kunne få deres penge hurtigere tilbage. Mht. 25 %-grænsen 

for differencesaldo i netvirksomheders favør bakker Landbrug & Fødevarer op 

om en maksimum grænse, men ønsker en præcisering af, hvorfor netop denne 

grænse er valgt.  

 

• Landbrug & Fødevarer bakker op om at tilsynet skal have beføjelse til at 

fastsætte skønnede værdier for netselskabers reguleringsregnskab (§47) og 

klarere frister fastsat af tilsynet (§48). Landbrug & Fødevarer bakker desuden op 

om klarere og mere vidtrækkende sanktionsmuligheder (§51). Det er noget 

Landbrug & Fødevarer har efterspurgt længe.  
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling 

af elektricitet i slutforbruget  

 

• Såfremt det er nødvendigt at afskrive over 15 år, bør den umiddelbare tarifstigning 

være begrænset. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor til, at det ikke kan bruges til 

urimelige tarifstigninger, som det har været tilfældet i enkelte konkrete sager.  

• Det er Landbrug & Fødevarers helt klare holdning, at omkostninger ved installation af 

elmålere bør dækkes på rimelig vis - og dermed ikke kollektivt, hvis det er til skade for 

enkelte kundegrupper, der skal betale en uforholdsmæssig stor del. 

• Det bør være et krav, at omkostninger til elmålere udelukkende skal kunne opkræves 

over abonnement og ikke nettariffen, ligesom Tarifmodel 2.0 anbefaler.  

• Standardiserede forudsætninger skal kunne evalueres løbende af Energitilsynet, så 

der ikke sker en overkompensation. Evt. difference ved underkompensation skal 

frafalde.  

 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde muligheden for at vende tilbage med 

yderligere kommentarer, hvis vi finder det nødvendigt.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Jens Astrup Madsen 

Afdelingsleder 
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