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Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig 

virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.   

 

Hermed sendes udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 

om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. i 

høring. 

 

Baggrund og indhold 

Baggrunden for ændringerne er lov nr. 704 af 8. juni 2018 om ministerens 

fastsættelse af niveauet for elforsyningssikkerhed m.v., som træder i kraft den 1. 

juli 2018. 

 

Med loven fastsættes blandt andet bestemmelser om styrkede rammer for 

overvågning af elforsyningssikkerhed og for fastsættelse af niveauet for 

elforsyningssikkerhed. 

 

Som det fremgår af lovforslaget bemærkninger, fastsættes nærmere regler om 

energi-, forsynings- og klimaministerens fastsættelse af niveauet for 

elforsyningssikkerhed samt regler om Energinets udarbejdelse af redegørelse med 

anbefalinger om det fremtidige niveau af elforsyningssikkerhed. Dette vil ske ved 

denne bekendtgørelse. 

 

Ved bekendtgørelsen fastsættes krav til indhold af redegørelse om 

elforsyningssikkerheden med anbefalinger om det fremtidige niveau herfor. 

Redegørelsen skal blandt andet indeholde en statistisk opgørelse af 

elforsyningssikkerheden, en vurdering af den fremtidige elforsyningssikkerhed, 

oplysninger om omkostninger forbundet med opretholdelse af 

elforsyningssikkerheden samt omkostninger forbundet med eventuelle nye 

foranstaltninger. 

 

Ikrafttrædelse 

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. oktober 2018, således at Energinets 

redegørelse om elforsyningssikkerheden den 1. juni 2019 vil være omfattet af de 

nye regler. 

 

 

 

Kontor/afdeling 

Center for forsyning 

 

Dato 

12. juli 2018 
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Høringsfrist  

Høringssvar til ændringsbekendtgørelsen bedes sendt til Energistyrelsens 

hovedpostkasse ens@ens.dk med kopi til eko@ens.dk fuldmægtig Evelyn Kozak 

senest mandag den 3. september 2018.  

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til ændringsbekendtgørelsen kan rettes til 

chefkonsulent Sigurd Lauge Pedersen (slp@ens.dk, 33 92 68 21) eller fuldmægtig 

Evelyn Kozak (eko@ens.dk, 33 92 75 37). 

 

Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen på hjemmesiden 

www.hoeringsportalen.dk efter endt høringsperiode. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Evelyn Kozak 

 


