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Høringssvar vedrørende ændring af Lov om elforsyning 

 

En velfungerende elforsyning er afgørende for danske virksomheders drift og konkurrenceevne. 

Derfor lægger Dansk Erhverv vægt på, at der er en høj forsyningssikkerhed, og at danske virksom-

heder har adgang til elektricitet til konkurrencedygtige priser. 

 

Dansk Erhverv støtter ambitiøse bestræbelser for at skabe mere konkurrence og effektivisere sek-

toren, og det er Dansk Erhvervs forventning, at initiativerne skal lægge et nedadgående pres på 

priserne og dermed nedbringe omkostningerne til danske virksomheders elforsyning. 

 

Netselskaberne i elforsyningskæden er naturlige monopoler, og Dansk Erhverv ønsker, at der er 

en klar adskillelse mellem de koncernforbundne elselskabers monopolaktiviteter på netdelen og 

konkurrenceudsatte aktiviteter i handelsdelen. Derudover er det Dansk Erhvervs ønske, at selska-

bernes monopolaktiviteter skal afgrænses snævert til, hvad der kan betragtes som monopolaktivi-

teter, og at disse skal være genstand for en stram regulering og effektiv kontrol. 

 

Specifikke bemærkninger 

Indtægtsrammer og forretningsloft er reguleringsmekanismer, der skal sikre, at netselskabernes 

aktiviteter er effektive, og at indtægterne har et omkostningsægte niveau. 

 

Derfor er det vigtigt, at fastlæggelsen af indtægtsrammerne tager højde for selskabernes aktuelle 

opgaveportefølje, og at der sker en justering af indtægtsændringerne for ændringer i opgaveporte-

følje. Hvis aktivitetsområder bortfalder, bør indtægtsrammerne umiddelbart justeres, og Dansk 

Erhverv glæder sig over, at regeringen i sin forsyningsstrategi eksplicit har tilkendegivet sit ønske 

om at sikre dette. Indførelsen af engrosmodellens i foråret 2016 har således medført forskellige 

ændringer i netselskabernes opgaveportefølje, og det skal der tages højde for i fastlæggelsen af 

indtægtsrammerne. 
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Dansk Erhverv betragter den foreslåede etablering af særskilt identitet mellem net- og handelssel-

skab som et naturligt skridt til at sikre en mere fair konkurrence i sektoren og skabe en adskillelse 

mellem koncernforbundne elselskabers naturlige monopolområder og konkurrenceudsatte aktivi-

teter. 

Med venlig hilsen 

Søren Büchmann Petersen 

Energipolitisk chef 


