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København, den 26. september 2022
Høring over udkast til Forslag til lov om en indefrysningsordning for stigende
energiregninger med tilhørende statslige lån

De Samvirkende Købmænd, som repræsenterer købmændene i bl.a. REMA 1000,
MENY, SPAR og Min Købmænd – i alt 1500 dagligvarebutikker i Danmark - takker
for muligheden til at kommentere ministeriets udkast til ovennævnte lov.
Indledende bemærkninger
Formålet med lovforslaget er at sikre forudsigelighed og tryghed i virksomheders
økonomi.
DSK vil advare imod at have for store forventninger til en indefrysningsordning som
den foreslåede.
For det første skubber den erhvervsdrivende en – ukendt – gæld foran sig. For det
andet kan energisituationen blive om muligt endnu værre næste vinter. For det tredje
er ordningen administrativt tung og til en ikke helt billig rente. For det fjerde kommer
et endnu ukendt ikrafttrædelsestidspunkt, da inden udgangen af 2022 må forstås at
være med forbehold.
DSK anerkender de gode intentioner i forslaget og konstaterer, at såvel regeringen
som øvrige partier har udtrykt sympati for købmændenes samfundsmæssige betydning. Men den kommer desværre ikke til udtryk i Vinterpakken.
Politisk må man ikke tro, at lovforslaget sikrer hverken forudsigelighed eller tryghed
for købmændene den kommende vinter. Lovforslaget lever derfor ikke op til det ønskede formål – desværre!
Forslag: Formålet med lovforslaget korrigeres, så formålet bliver at øge forudsigelighed og tryghed. Desuden bør regeringen iværksætte yderligere initiativer.
Konkrete bemærkninger
§ 14, stk. 5: En energivirksomhed kan opkræve et gebyr af en virksomhed for energivirksomhedens administration af ordningen. Hvis det betyder, at virksomhedernes årlige omkostninger kan overstige renten på 4,4%, bør yderligere omkostninger klart
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fremgå inden virksomheden indtræder i ordningen. Gebyrer til administration, udover
renten på 4,4%, gør ordningen mindre attraktiv.
§ 26: Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Det sikrer hverken forudsigelighed eller tryghed for virksomhederne, at der
er tvivl om tidspunktet for lovens ikrafttræden.
Bemærkninger til lovforslaget – lovforslagets baggrund
Aftalepartierne er enige om, at regeringen løbende skal observere udvikling og implementering af nye tiltag i vores nabolande.
Her kan DSK henlede opmærksomheden på Norge, hvor regeringen har fremlagt en
række forslag, der har til formål bl.a. at hjælpe bl.a. dagligvarebutikker gennem krisen. Se f.eks. dette link https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/3-milliarder-til-a-tryggearbeidsplasser-og-forsterke-energiomstillingen/id2927769/ Den norske model ser interessant ud og bør derfor indgå i det nabotjek, hvor regeringen løbende vil følge tiltag i vores nabolande.
Bemærkninger til lovforslaget – afsnit 3.1.2.2.
I § 14, stk. 2: Her fremgår det, at ”en virksomhed, som har besluttet at afdrage over
en 4-årig periode, kan til enhver tid indfri den resterende indefrysning.”
Til gengæld fremgår det af bemærkningerne – side 21 midt - til lovforslaget, at ”Virksomhederne kan ikke på et senere tidspunkt beslutte at afdrage hurtigere end 4 år.”
Denne bemærkning fremstår i modstrid med § 14, stk. 2, hvor virksomhederne til enhver tid kan indfri den resterende indefrysning.
Afsluttende bemærkninger
DSK er vidende om, at Dansk Erhverv har en række supplerende bemærkninger i relation til både nærværende lovforslag og parallelle høringer på Erhvervsstyrelsensog Skatteministeriets områder. Vi henviser supplerende til disse bemærkninger fra
Dansk Erhverv.
Ministeriet er velkommen til at tage kontakt, hvis der er noget, vi skal uddybe.

Med venlig hilsen
Claus Bøgelund Nielsen
Vicedirektør
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