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Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 
 

Høring over udkast til forsyningspligtbekendtgørels e og interessetilkendegi-
velsesmateriale 
 
 
 
Hermed sendes bekendtgørelse om forsyningspligtydelser og interessetilkendegi-
velsesmateriale til brug for udpegning af forsyningspligtudbydere i høring 
 
Eventuelle høringssvar bedes være Energistyrelsen i hænde senest den onsdag 
den 20. april 2016 og bedes sendt til tele@ens.dk med henvisning til journalnum-
mer 2016 - 1221. 
 
Høringssvarene vil efter høringen blive offentliggjort på Høringsportalen. 
 
Spørgsmål til udkastet til bekendtgørelsen og interessetilkendegivelsesmaterialet 
kan stilles til Tore K. Christensen (tkc@ens.dk, tlf. 33 92 75 98) eller Jakob Levring 
(jnlp@ens.dk, tlf. 33 92 75 95). 
 
Den 7. januar 2016 sendte Energistyrelsen Analyse af det fremtidige behov for 
forsyningspligt på teletjenester i høring. På baggrund af analysen og de indkomne 
bemærkninger har Energistyrelsen udarbejdet vedlagte udkast til ny bekendtgørel-
se og interessetilkendegivelsesmateriale. Interessetilkendegivelsesmaterialet be-
står af et notat om interessetilkendegivelsen med to bilag, der er udkast til forsy-
ningspligtvilkår.  
 
I forhold til den gældende bekendtgørelse fastholdes forsyningspligt på taletelefoni, 
på teksttelefontjenesten for personer med handicap samt på nummeroplysningstje-
nester og en udtømmende nummerfortegnelse.  
 
Ved den nye bekendtgørelse bliver forsyningspligten ophævet på muligheden for 
kommunikation via telefax, på den PC-baserede teksttelefontjeneste, på en bred-
båndsforbindelse til en gruppe af handicappede, på ISDN og på faste kredsløb. 
Radiobaseret maritim nød og sikkerhed i Grønland er også taget ud af bekendtgø-
relsesudkastet, omend den fremtidige ordning for levering af nød og sikkerhed i 
Grønland endnu ikke er fastlagt.  
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Forsyningspligtbekendtgørelsen ændres ved, at oplæg til vilkår fremover udarbej-
des af Energistyrelsen. Energistyrelsen fastsætter herefter vilkårene endeligt på 
baggrund af forhandling med den kommende forsyningspligtudbyder. Endvidere 
indføres mulighed for at pålægge forsyningspligtudbyderen bødestraf ved mang-
lende overholdelse af kvalitetskravene. 
 
Bekendtgørelsens nye regler om forsyningspligt på teleområdet forventes vedtaget 
snarest med henblik på, at udbyderne i løbet af maj 2016 får mulighed for at afgive 
interesse for at levere ydelser i medfør af forsyningspligtreglerne. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Tore K. Christensen 


