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Europaudvalget har i brev af 20. december 2017 stillet mig følgende KOM (2016) 

0864 spørgsmål 2, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Søren Søndergaard (EL). 

 

Spørgsmål 2 

 

I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministe-

ren oplyse, hvilke konsekvenser det vil have i Danmark, når der i forbindelse 

med direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet, 

skal indføres regler, som skal fremme markedsbaseret prisdannelse. 

 

Svar 

 

Kommissionens forslag til revision af el-markedsdirektivet har til formål at 

styrke rammerne for et forbrugerorienteret og fleksibelt el-marked i Europa. 

Forslaget er i mange henseender en tilnærmelse af europæisk lovgivning til 

eksisterende lovgivning i Norden.  

 

Forslaget har fokus på at få forbrugerne til at spille en større rolle i forhold til 

at integrere stadigt større mængder fluktuerende vedvarende energi i energi-

systemet. Det sker bl.a. ved at aktivere el-forbrugerne, således at de reage-

rer på prissignaler i el-markedet, der afspejler den relative knaphed på ud-

buddet af el.  

 

Forslaget indeholder således tiltag som skal fremme, at el-forbrugerne til-

skyndes til at flytte deres forbrug fra ”dyre” timer til ”billigere” timer. Det sker 

konkret ved bl.a. at indføre regler, som har til formål at fremme markedsba-

seret prisdannelse. Markedsbaseret prisdannelse betyder, at der sikres fri 

prisdannelse i detailmarkedet, dvs. at prisdannelsen på el ikke underlægges 

nogen form for politisk prisregulering.  

 

Disse elementer forventes ikke at få væsentlige konsekvenser for Danmark, 

da vi allerede har markedsbaseret prisregulering, og da man er i fuld gang 

med udrulningen af såkaldt flexafregning. Flexafregning er med til at under-

støtte et mere fleksibelt forbrug og giver el-forbrugerne mulighed for løbende 

at blive afregnet for deres faktiske forbrug time for time. Dermed gives for-
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brugerne mulighed for at flytte forbruget fra dyre timer til billigere timer. Dette 

vil være til gavn for forbrugerne og el-systemet samt være med til at under-

støtte den grønne omstilling og de udfordringer, der er forbundet med fluktu-

erende produktion af vedvarende energi. 

 

Regeringen anerkender samtidig, at der også på energiområdet kan være 

behov for beskyttelse af svage forbrugere. Regeringen finder dog, at sådan-

ne hensyn ikke bør håndteres via prisregulering i energipolitikken, men via 

socialpolitiske virkemidler, således som det også er tilfældet i Danmark i dag.   

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 

 


