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København, den 20. oktober 2022 
 

Høring over bekendtgørelse om indefrysningsordning for høje energiregninger 
 
 
De Samvirkende Købmænd, som repræsenterer købmændene i bl.a. REMA 1000, MENY, 
SPAR og Min Købmænd mv. – i alt 1500 dagligvarebutikker i Danmark - takker for mulighe-
den til at kommentere udkast til to bekendtgørelser jf. ovennævnte. 
 
DSK har kun enkelte konkrete bemærkninger. Vi henviser supplerende til høringssvar fra 
Dansk Erhverv.  
 
Bemærkningerne fra DSK er: 
 
Det fremgår, at ”energivirksomheder skal gøre oplysningerne om indefrysningsordningen til-
gængelige skriftligt på en let tilgængelig måde. Dette kan f.eks. ske via deres hjemmeside, 
eller på en tilsvarende online platform.” 
 
Der er altså ikke pligt til direkte kommunikation fra energiselskab til hver enkelt kunde. Det vil 
dog klart være mest overskueligt for den enkelte virksomhed, hvis man modtager kommuni-
kation om vilkårene direkte.  
 
Det vil være lettere at kommunikere – for såvel myndigheder som f.eks. erhvervsorganisatio-
ner - til landets mange virksomheder, at de modtager information direkte fra deres energivirk-
somhed(er), når disse er klar med konkret information. Alternativet vil være, at virksomheder 
i tusindvis hver især skal forsøge at holde sig ajour løbende for eventuelt nyt på området.   
 
Renten for virksomheder forventes, jf. § 10, fastsat til 4,4% for virksomheder.  
”4,4” står dog i en skarp parentes og afventer fortsat statsstøttegodkendelse. Det fremgår 
ikke klart, hvorvidt rentesatsen ændres undervejs, hvilket ligeledes er en relevant oplysning.  

 
Energiselskaberne må opkræve gebyr hos virksomhederne udover renten. Styrelsen skriver i 
udkastet, at det på nuværende tidspunkt er meget vanskeligt at angive en forventet pris for, 
hvor meget det vil koste virksomhederne at benytte indefrysningsordningen. Med betydelig 
usikkerhed kan det ligge i niveauet 600 - 800 kr. i hele perioden pr. virksomhed.  
 
Det fremgår ikke, hvorvidt gebyret opkræves forholdsmæssigt, hvis virksomheden udtræder 
undervejs ved at betale sin fulde gæld? 

 
Det fremgår ligeledes, at ”Energistyrelsen arbejder fortsat på en afklaring af navnlig forbru-
gernes muligheder for at klage over energivirksomhedernes administration.”  
 
Ordet ”navnlig” bør udgå, da der naturligvis også skal være klagemulighed for virksomheder.  
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Endelig er der problematikken vedr. loftet over, hvor meget der kan indefryses. Her lægges 
der fortsat op til, at loftet over det samlede beløb, som en virksomhed kan indefryse, opgøres 
pr. CVR-nummer. Det kan konkret medføre, at f.eks. butikskæders organisering får betyd-
ning for, hvor meget loft den enkelte butik de facto får tildelt. Et konkret forslag vil derfor 
være at opgøre loftet pr. p-nummer i stedet for pr. CVR-nummer.  
 
 
 
Styrelsen er velkommen til at tage kontakt, hvis der er noget, vi skal uddybe. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Claus Bøgelund Nielsen 
Vicedirektør  
 

 
 


