
SKABELON FOR VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE 

KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER 

[Konsekvensvurderingsskemaet vedlægges høringsmaterialet ved den offentlige høring, når de 

erhvervsøkonomiske konsekvenser overstiger de anførte bagatelgrænser, jf. tabel 1 i vejledningen.] 

 

Titel på bekendtgørelse:       

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Bekendtgørelsesudkastet medfører begrænsede konsekvenser i form af adfærdsvirkninger, idet 

bekendtgørelsen pålægger elhandelsvirksomhederne en ny forpligtelse, som ikke i forvejen eksisterer. 

Indsamling og indsendelse af data af forsyningsafbrydelser til Energitilsynet er en ny forpligtelse for 

elhandelsselskaberne. Én gang årligt skal elhandelsvirksomhederne indberette data af foretaget 

forsyningsafbrydelse af målepunkter. Elhandelsvirksomhedernes indberetning har til formål at skabe 

åbenhed om omfanget af forsyningsafbrydelser så der på et oplyst grundlag, kan tages stilling til, hvorvidt 

der er behov for, at sætte ind overfor den gruppe af økonomisk svage forbrugere, som afbrydes fra forsyning 

af elektricitet som følge af manglende betaling i overensstemmelse med elforsyningslovens § 6 b.   

 

Forslaget vurderes ikke at medføre forøgede administrative byrder og økonomiske konsekvenser, idet 

bekendtgørelsen blot forpligter elhandelsvirksomhederne at holde statistik over forsyningsafbrydelse og 

indberette relevant data til Energitilsynet. Energitilsynet vil årligt publicere statistik baseret på 

elhnadelsvirksomhedernes indsendelse af data, jf. elforsyningsloven § 82c, stk. 1. Bekendtgørelsesudkastet 

indeholder ingen signifikante krav, som kan være forbundet med større udgifter eller administrative byrder.  

 

 

[Her indsættes dels korte beskrivelser af baggrunden for de kvantitative konsekvensopgørelser, dels de 

kvalitative konsekvensbeskrivelser. Udelades beskrivelse af enkelte konsekvenser, svarer det til en 

vurdering af, at der ingen væsentlige konsekvenser er.  I tilfælde af, at det ikke vurderes muligt at 

kvantificere konsekvenserne, skal dette fremgå eksplicit.  

For bekendtgørelser, der udmønter rammelovgivning mv., opgøres kun de effekter, der ligger ud over, hvad 

der er beregnet i konsekvensvurderingen af rammelovgivningen mv.  

Ved en eventuel ’overopfyldelse’ af EU-retlige minimumsforpligtelser bør de erhvervsøkonomiske 

konsekvenser heraf også beskrives.  

 

Nedenstående konsekvenser kan adresseres i forbindelse med vurderingen af de erhvervsøkonomiske 

konsekvenser: 

Direkte konsekvenser 

 Berørte virksomheder: Antal og branchetilknytning 

 Skatter, afgifter mv.  

 Administrative konsekvenser (hhv. omstilling og løbende) 

 Øvrige efterlevelseskonsekvenser
*)
  

 Adfærdsvirkninger 
 

*) 
Øvrige efterlevelseskonsekvenser bedes opdelt på direkte konsekvenser (hhv. omstilling og løbende) og 

begrænsninger/-muligheder for udnyttelses af produktionsapparatet. 

 

Konsekvenser på samfundsniveau  

 Konsekvenser for væksten (BNP-effekter) 

 Afledte konsekvenser ] 

 

Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekvenser 

[I skemaet indsættes de enkelte beregnede erhvervsøkonomiske konsekvenser. Over skemaet indsættes 

evt. kort forklarende tekst og angivelse af usikkerhed ved beregningerne].  

 

 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Økonomiske Skatter, afgifter mv.: Ingen Skatter, afgifter mv.: Ingen 



konsekvenser for 
erhvervslivet 

konsekvenser 

 

Øvrig efterlevelse:  

- heraf 

  Direkte besparelser (løbende):   

Ingen konsekvenser  

  Produktionsmuligheder:  

Ingen konsekvenser 

konsekvenser  

 

Øvrig efterlevelse: 

- heraf 

  Direkte omkostninger (omstilling): 

 Ingen konsekvenser  

  Direkte omkostninger (løbende):  

Ingen konsekvenser 

  Produktionsbegrænsninger:  

Ingen konsekvenser 

Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Løbende lettelser: 

Ingen konsekvenser 

Omstillingsbyrder: 

Løbende byrder: Én (1) medarbejder 
en halv (½) dag årligt at lave 
dataudtryk dvs. samlet 3½ time. Der er 
ca. 50 elhandelsvirksomheder dvs. 
samlet 175 timer. 
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