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Kontor 

Forsyningskontor I 

 

Dato 

21. august 2019 

 

J nr. 2019-1890 

 

/ FRELI   

 

 

Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste 

 

Høring af udkast til ny bekendtgørelse vedr. Forsyningstilsynets overvåg-

nings- og analyseopgaver 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sender hermed bekendtgørelse om Forsy-

ningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver i høring i henhold til § 4 stk. 5 i lov 

om Forsyningstilsynet. 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal venligst anmode om at modta-

ge eventuelle høringssvar senest den 18. september 2019. 

 

Høringssvaret bedes sendt til kefm@kefm.dk med kopi til freli@kefm.dk samt 

angivelse af journalnummer 2019-1890. 

 

Høringen er i dag offentliggjort på høringsportalen: http://www.hoeringsportalen.dk/. 

 

Baggrund og indhold 

Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i § 4 stk. 5 i lov om Forsyningstilsynet, nr. 

690 af 8. juni 2018. 

 

Med loven har ministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om overvåg-

nings- og analyseopgaver for Forsyningstilsynet, der skal overvåge og analysere 

forhold inden for forsyningssektorerne, herunder forhold på tværs af forsyningssek-

torerne. 

 

Overvågnings- og analyseopgaver kan omhandle emner såsom effektivitet, priser, 

kvalitet, forsyningssikkerhed, omkostningseffektiv innovation og omkostningseffek-

tiv grøn omstilling. Det bemærkes desuden, at Forsyningstilsynet offentliggør ana-

lyser på tilsynets hemmeside, samt at resultaterne af overvågningsopgaver kan 

offentliggøres. 

 

Overvågnings- og analyseopgaverne har til hensigt at bidrage med udviklingen af 

reguleringen af forsyningsområdet. 
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Det bemærkes, at § 4 og § 7 i Lov om Forsyningstilsynet sættes i kraft ved ikraft-

trædelsesbekendtgørelse parallelt med udstedelse af den foreslåede bekendtgø-

relse om overvågnings og analyseopgaver.  

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende høringen kan rettes til Frederik Lisberg (tlf. 21 32 

65 17, mail freli@kefm.dk) eller Nina Clausen (tlf. 21 81 4 89, mail nicla@kefm.dk). 

 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Frederik Lisberg 

Fuldmægtig 

Forsyningskontor 1 

 

Tlf.: +45 23 32 65 17 

Mail: freli@kefm.dk 
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