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Se vedlagte høringsliste 

Høring vedrørende ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders 

indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor til 

Energitilsynet 

 
Energitilsynet har på tilsynsmødet den 27. september 2016 fået forelagt udkast til 

ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbry-

delser og begrundelser herfor til Energitilsynet. 

 

Efter § 82 c i lov nr. 418 af 25. april 2016 om elforsyning (elforsyningsloven) skal 

Energitilsynet føre en årlig statistik over forsyningsafbrydelser og begrundelser 

herfor gennemført af elhandelsvirksomhederne.  

 

Energitilsynet har i medfør af elforsyningsloven § 82 c, stk. 2, jf. § 20 c, stk. 2 

bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for elhandelsvirksomheders indberet-

ning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor. Der er derfor udarbejdet et 

udkast til bekendtgørelse, som opstiller rammer for elhandelsvirksomheders indbe-

retning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor til Energitilsynet.  

 

Alle elhandelsvirksomheder har efter den 1. april 2016, hvor engrosmodellen tråd-

te i kraft, været forpligtet til at registrere forsyningsafbrydelser af målepunkter. 

Statistikken, som vil blive offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside, vil være 

baseret på anonymiserede oplysninger, og illustrere omfanget af effektuerede for-

syningsafbrydelser i det forhenværende kalenderår. Hver elhandelsvirksomhed 

skal indberette data til Energitilsynet senest den 1. april hvert år.  

 

Det skal orienteres, at Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering ved deres 

erhvervsretlig vurdering af den kommende bekendtgørelse ikke finder, at bekendt-

gørelsen vil medfører væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet.   

 

Energitilsynet tilsluttede sig på tilsynsmødet den 27. september 2016, at det i med-

før af elforsyningslovens § 82 c, stk. 1 og 2, jf. § 20 c, stk. 2, udarbejdede udkast 

til en ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsaf-

brydelser og begrundelser herfor, sendes i høring. Det notat Energitilsynet fik fore-

lagt på mødet vedlægges til orientering. Endelig vedlægges udkast til bekendtgø-

relsen samt indberetningsskema og erhvervsretlig konsekvensvurdering. 
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Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes fremsendt pr. mail til 

post@energitilsynet.dk og med cc til bkb@energitilsynet.dk senest 19. oktober 

2016 
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