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Engrosmodellen udskydes til 1. oktober
2015

Klima-, energi- og bygningsministeren har orienteret Folketingets Klima-,
Energi- og Bygningsudvalg om, at det er besluttet at udskyde engrosmodellen
til 1. oktober 2015.

Den såkaldte engrosmodel blev vedtaget af Folkertinget i juni 2012 og skulle
efter planen idriftsættes 1. oktober 2014. Engrosmodellen indebærer en
ændret opgavefordeling mellem netvirksomheder og elhandelsvirksomheder.
Som følge af engrosmodellen vil elhandelsvirksomhederne fremover overtage
hele kundekontakten, og netvirksomhederne vil overgå til at blive
engrosleverandører af netydelser. Dermed vil forbrugeren kun modtage én
samlet elregning.

Det har efterfølgende vist sig, at opgaven med at implementere
engrosmodellen er mere kompleks end først antaget. På baggrund af en
nærmere analyse foretaget af en fælles styregruppe med Energistyrelsen,
Dansk Energi og Energinet.dk har klima-, energi- og bygningsminister Martin
Lidegaard i samråd med forligskredsen besluttet at udskyde
implementeringen af engrosmodellen til oktober 2015. En eventuel ændret
forsyningspligtregulering vil ligeledes få virkning fra dette tidspunkt.

Udskydelse af engrosmodellen kræver lovændring. Lovændringen vil blive
indarbejdet i det lovforslag om ændring af elforsyningsloven vedrørende
forsyningspligtreguleringen, som forventes fremsat i starten af 2014.
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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