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Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af aftaler om
retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter i offentlig
høring

Elbilforeningen FDEL har modtaget Transportministeriets udkast til bekendtgørelse om

ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige

ladepunkter.

Udkastet er blevet drøftet i Elbilforeningens politikudvalg og bestyrelse, og vi afgiver hermed

følgende bemærkninger.

Opbakning til regulering af pris på ad hoc-opladning

Vi finder det meget positivt, at der tages initiativ til at sikre rimelige priser på ad hoc-opladning

(opladning uden abonnement). Ladeabonnementer binder forbrugerne til en bestemt

ladestanderoperatør, hvilket kan betyde kødannelse og dårlig udnyttelse af ladestanderkapaciteten.

Rimelige priser på ad hoc-opladning giver således mulighed for en meget bedre udnyttelse af den

offentligt tilgængelige ladestanderkapacitet.

Vi er i den forbindelse enige i, at det ikke i alle tilfælde kan overlades til markedet at sikre rimelige

priser på ad hoc-opladning. Vi er således enige i, at der kan opstå ”lokale monopoler”, hvilket vil

kunne give mulighed for at kræve så høje priser, at det kan bremse den grønne omstilling.

Det er således vigtigt, at prisen for at køre på el ikke bliver højere pr. kørt km., end prisen ved at

køre på benzin eller diesel – ikke mindst i forhold til det store antal plug-in-hybridbiler, der er solgt

og sælges i Danmark. Elbilforeningen støtter således helt klart intentionen i den foreslåede

bekendtgørelse.

Der skal skelnes mellem normalopladning og højeffektopladning

Tilsyneladende skelnes der i bekendtgørelsen ikke mellem normalopladning og højeffektopladning.

Der er både i Danmark og i de lande, vi normalt sammenligner os med, betydelig forskel på

markedsprisen for normalopladning og højeffektopladning.

Det må antages, at prisforskellen blandt andet skyldes den meget store forskel i

etableringsomkostninger, og at der i realiteten er tale om to forskellige markeder.
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Markedet for normalopladning henvender sig primært til elbilister, der ikke har mulighed for at

etablere deres egen private ladeboks, idet de ikke har egen indkørsel. De kan dermed kun lade

deres elbil på offentligt tilgængelige ladestandere, og for disse elbilister er de ladestandere med

effekt op til 22 kW den foretrukne løsning – blandt andet fordi de er billigere og typisk ligger

tættere på elbilistens bopæl eller anden destination.

Højeffektopladning henvender sig derimod til alle elbilister (dog ikke plug-in hybrider), men i det

væsentligste kun når de kører til en destination, som ligger ud over batteriets rækkevidde. Langt de

fleste elbilister benytter derfor kun højeffektopladning lejlighedsvis. Derfor er elbilister villige til at

betale en højere pris for højeffektopladning

Det vil være meget uheldigt, hvis der indføres regler, som kan medføre, at prisen på

normalopladning bliver højere, hvilket synes at kunne blive tilfældet, hvis prisen på ad

hoc-opladning fastsættes for normalopladning og højeffektopladning under ét.

Der mangler afklaring af helt centrale spørgsmål vedrørende de foreslåede vilkår

Det er vores vurdering, at de foreslåede vilkår vil give anledning til en betydelig fortolkningstvivl,

hvilket blandt andet vil kunne forsinke udbygningen af ladeinfrastrukturen.

Vi finder for det første, at det er for uklart, hvor der er tale om et "lokalt monopol". Det bør

beskrives nærmere, herunder med forskellige definitioner for normalopladning og

højeffektopladning.

Det bør i den forbindelse overvejes, om den begrænsede priskonkurrence på normalopladning skal

føre til, at alt normalopladning betragtes som lokale monopoler. Selvom to ladeoperatører har

opstillet normalladere på samme lokation, kan man jo i realiteten ikke fravælge en ladestander fra

den ene ladeoperatør, hvis alle ladestanderne fra den anden ladeoperatør allerede er optaget for

natten, og man skal køre igen næste morgen. Så er man nødt til at vælge den ledige, uanset prisen.

Vi finder for det andet, at det er meget uklart, hvordan prisreguleringen i forhold til pkt.

3.4-abonnementer skal foregå i praksis. Som vi forstår forslaget, skal man sammenligne de faktiske

forbrugstal bagudrettet. Det er imidlertid meget uklart, hvordan man – efter den gennemsnitlige

pris er beregnet – skal sikre overholdelse af rabatmaksimum.

Det bør således præciseres, om den beregnede pris alene skal have betydning for den ad hoc-pris,

den pågældende ladeoperatør må opkræve i næste faktureringsperiode, eller om der skal ske en

bagudrettet regulering af allerede gennemførte betalinger.

For det tredje finder vi, at det bør præciseres, om strøm leveret gennem private ladebokse skal

regnes med i pkt. 3.4-abonnementer. Det gælder særligt vedrørende de ladeoperatører, som

inkluderer strøm leveret gennem private ladebokse i deres flat rate abonnementer.

Det kan dog også have betydning for ladeoperatører, der tilbyder såkaldte

”refusions-abonnementer” for private ladebokse. Disse ”refusions-abonnementer” indebærer i

realiteten ikke, at ladeoperatøren leverer strøm, idet elbilisten afregner denne direkte over for eget

elselskab. Abonnementet skyldes alene, at det er vedtaget, at refusion af elafgift til opladning af

elbiler ikke kan ske direkte til private.
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I det omfang en ladeoperatør tilbyder sådanne ”refusions-abonnementer” vil det ikke give mening,

hvis forbruget af strøm gennem de private ladebokse kan påvirke den pris, den pågældende

ladeoperatør kan kræve for strøm leveret gennem operatørens offentligt tilgængelige ladestandere.

Endelig finder vi, at det i bekendtgørelsen bør præciseres, hvad konsekvenserne af overtrædelse af

vilkårene vil være.

Med venlig hilsen

Christian Nolsøe Nielsen

Forperson, Elbilforeningen FDEL
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