
   

 

 

 

 

 
 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

Forsyningskontor I 

 

 

 

 

Høring af bekendtgørelse om Forsyningstilsynets overvågnings- og ana-
lyseopgaver - jeres j.nr. 2019-1890 

Dansk Energi takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til bekendtgørelse om 

Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver. 

 

Bekendtgørelsen om overvågnings- og analyseopgaven er en udmøntning af § 4 i lov om For-

syningstilsynet, som blev vedtaget i 2018 og som bl.a. har til formål at sikre et stærkt og effek-

tivt tilsyn med forsyningssektorerne. 

 

Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgave står også tydeligt fremhævet i formåls-

bestemmelsen til lov om Forsyningstilsynet og spiller således en central rolle i det nye Forsy-

ningstilsyns opgaveportefølje. 

 

På den baggrund undrer det Dansk Energi, at Klima-, Energi og Forsyningsministeriet har ud-

stedt en bekendtgørelse, der ikke er klarere på hvad indholdet skal være af de overvågnings- 

og analyseopgaver Forsyningstilsynet skal udføre – ud over hvad der allerede fremgår af lov 

om Forsyningstilsynet. Dette er alt for ukonkret og vi ser risici for opgaveomfang og -skred.  

 

Dansk Energi finder det herudover ganske uklart, hvordan den nærmere finansiering af Forsy-

ningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver skal udmøntes. Det fremgår klart af bemærk-

ninger til lov om Forsyningstilsynet, at Forsyningstilsynets arbejde finansieres af de virksom-

heder, der føres tilsyn med. Imidlertid er det på nuværende tidspunkt uklart, hvilke øgede ud-

gifter Tilsynets overvågnings- og analyseopgaver vil give anledning til. Den usikkerhed er me-

get utilfredsstillende. 

 

I det følgende ses Dansk Energis uddybende generelle kommentarer til bekendtgørelsen ef-

terfulgt af nogle specifikke kommentarer. 

 

Generelle kommentarer 

Øgede udgifter 

Af lovbemærkninger til lov om Forsyningstilsynet anføres det, at Forsyningstilsynet skal vare-

tage flere overvågnings- og analyseopgaver – og videre anføres, at eventuelle øgede udgifter 

først vil kunne opgøres, når den nye organisering af Tilsynet er på plads. Samtidig slås det 
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fast i lovbemærkningerne, at, ”Når niveauet og omfanget af de nye opgaver er fastlagt, vil 

udgifterne hertil således blive opkrævet hos de samme virksomheder, som opkræves grund-

beløbsgebyr efter sektorlovgivningen.” 

 

På denne baggrund efterspørger Dansk Energi et nærmere indblik i de (eventuelle) øgede 

udgifter Tilsynet vil få i forbindelse med udførelse af analyse- og overvågningsopgaver. For 

Dansk Energi er det således ganske uklart om finansieringen af analyse- og overvågningsop-

gaverne kan indeholdes indenfor nuværende økonomiske rammer på finansloven for finansie-

ring af Forsyningstilsynet eller om rammen vil blive forøget med nærværende opgavebekendt-

gørelse. 

 

Det må dog formodes, at eftersom analyseopgaver efter lov om Forsyningstilsynet ikke må 

belaste finansieringen efter sektorlovgivningen – jf. bemærkningerne til lov om Forsyningstil-

synet – må det forventes, at Tilsynets budgetmæssige ramme skal forøges. 

 

Det samlede beløb for Forsyningstilsynets omkostninger fastsættes på finansloven hvert år. 

Formålet med at fastsætte beløbet på finansloven hvert år er, at der er mulighed for at ju-

stere beløbet forud for hvert finansår, hvis ressourceforbruget til opgaverne forventes at blive 

ændret i de kommende år. Da Forsyningstilsynet er 100 procent finansieret af de virksomhe-

der, der føres tilsyn med, vil Dansk Energi gerne henstille til, at branchen, som betaler, ind-

drages og høres, i forbindelse med en forøgelse af den økonomiske ramme på finansloven 

samt at det nærmere defineres på hvilket grundlag, der sker en forøgelse.  

 

I den forbindelse kunne et udkast til en langt mere specificeret bekendtgørelse have været et 

godt udgangspunkt. Med nærværende udkast er det svært ikke at opfatte bekendtgørelsen 

som en ”blanco check”, der er så bredt formuleret, at den kan rumme tæt på hvilken som helst 

overvågnings- og analyseopgave – i sidste ende betalt af forbrugerne. Det undrer således 

Dansk Energi, at Klima-, Energi og Forsyningsministeriet har udstedt en bekendtgørelse, der 

ikke er klarere på hvad indholdet skal være af de overvågnings- og analyseopgaver Forsy-

ningstilsynet skal udføre – ud over hvad der allerede fremgår af lov om Forsyningstilsynet.  

 

Som betalende branche er det utilfredsstillende ikke at få et nærmere indblik i hvad der ligger 

i Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgave.  

 

Af høringsbrevet udsendt med udkast til bekendtgørelsen fremgår det, at § 4 i lov om Forsy-

ningstilsynet vil blive sat i kraft parallelt med udstedelsen af nærværende bekendtgørelse. Det 

skal hertil i bemærkes, at det af bemærkninger til lov om Forsyningstilsynet (økonomiske kon-

sekvenser for erhvervslivet), er anført, at ministeren ikke kan sætte § 4 kraft før finansiering 

og omfanget af disse overvågnings- og analyseopgaver er endeligt afklaret.  

 

Det nærmere omfang af overvågnings- og analyseopgaverne er Dansk Energi med nærvæ-

rende udkast ikke blevet klogere på. Og den nærmere økonomiske afklaring er Dansk Energi 

slet ikke blevet inddraget i. 

 

Klima-, energi og Forsyningsministeriet bedes oplyse Dansk Energi om begge elementer forud 

for bekendtgørelsens ikrafttræden. 
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Gebyropkrævning 

Uanset det forhold, at det er Forsyningstilsynet, der i medfør af § 11 i lov om Forsyningstilsynet, 

vil skulle fastsætte regler om betaling og opkrævning til dækning af Tilsynets udgifter i forbin-

delse med netop overvågnings- og analyseopgaven, savner Dansk Energi oplysninger om 

hvornår en sådan gebyrbekendtgørelse kan forventes udsendt i høring. 

 

Dansk Energi noterer med tilfredshed, at der i bemærkningerne til lov om Forsyningstilsynet 

lægges til grund, at opkrævningen vil ske med afsæt i et grundbeløbsgebyr, da der vil være 

tale om modydelser i bredere forstand. Opkrævning på baggrund af et grundbeløb sikrer en 

langt mere fair fordeling af omkostningerne til myndighedsbehandling – omkostninger som i 

sidste ende havner hos forbrugerne.  

 

Gebyrbekendtgørelsen hænger naturligvis tæt sammen med ovennævnte økonomiske ramme 

på finansloven, hvilket understreger det uhensigtsmæssige i, at nærværende opgave-bekendt-

gørelse er sendt i høring uden samtidig information om det økonomiske grundlag, som oven 

for anført. 

 

Allerede i dag er regningerne fra Forsyningstilsynet betydelig. Med de yderligere tiltag som der 

lægges op til, vil regningen stige fremadrettet. Dansk Energi finder det derfor ekstremt vigtigt, 

at branchen bliver inddraget i udformningen af reglerne for opkrævning af gebyrer, så der sik-

res gennemsigtighed i opkrævningerne og så uhensigtsmæssige skævvridninger – både for 

netselskaber og elleverandører – undgås. Med de nuværende gebyrbekendtgørelser ser 

Dansk Energi store udfordringer i forhold til skævvridninger. Dette ser Dansk Energi et behov 

for at få ændret i nuværende gebyrbekendtgørelser samt i kommende gebyrregler. 

 

På tværs af sektorerne – men særskilt finansiering 

Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver skal ske på tværs af forsyningssekto-

rerne. Modsat de analyseopgaver Tilsynet foretager i dag, som sker med hjemmel i de en-

kelte sektorers særlovgivning. 

 

I Klima-, Energi og Forsyningsministeriet er der nedsat et SENFO-sekretariat, som de næste 

to år skal udarbejde forslag til en lovramme, der går på tværs af de eksisterende forsynings-

love for el, varme, vand og gas. 

 

Det er uklart for Dansk Energi, hvorvidt og hvor meget Forsyningstilsynets overvågnings- og 

analyseopgaver skal bidrage til ministeriets arbejde i SENFO. I så fald er det uklart for Dansk 

Energi hvordan det sikres, at der ikke sker en sammenblanding af finansieringer, hvis mini-

steren i medfør af § 4, stk. 3 anmoder Forsyningstilsynet om en bestemt analyse – eller så-

gar forslag til nye regler i udkastform -, der fx vedrører noget tværgående. 

 

Hvis Tilsynet imødekommer en sådan anmodning, fordi det ikke strider mod hverken § 2 eller 

§ 4, stk. 4, og analysen – eller lovforslaget - uden videre kan danne en fornuftig baggrund for 

SENFOs videre beslutninger, kan det blive svært gennemskueligt for branchen, hvorvidt der 

reelt sker en forskydning af branchens finansiering af Forsyningstilsynet til SENFO. 

 

Af bemærkningerne til lov om Forsyningstilsynet er det ganske klart, at finansieringen af Til-

synets opgaver efter lov om Forsyningstilsynet ikke må ske med midler fra 
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sektorlovgivningen. Imidlertid savnes samme klarhed af finansieringen i de situationer, hvor 

ministeren anmoder om en analyse til brug for netop tværgående fremadrettet regulering. 

 

Dansk Energi skal anmode om en afklaring heraf. 

 

Proportionalitetsvurdering 

Det er vigtigt, at Forsyningstilsynets indsats koncentreres på de områder, hvor det skaber 

værdi, og sikrer at sektorerne har kendte og ordentlige rammer at agere indenfor. Dette gæl-

der overvågnings- og analyseopgaver, men naturligvis også tilsynsopgaverne i øvrigt. 

 

Derfor er det også af væsentlig betydning, at det af lovbemærkningerne til lov om Forsy-

ningstilsynet fremgår, at når Forsyningstilsynet foretager overvågning og analyser, skal Tilsy-

net i hvert enkelt tilfælde vurdere behovet herfor og dette indebærer bl.a. en proportionali-

tetsvurdering af den enkelte analyse. Dansk Energi finder det fornuftigt, at Forsyningstilsynet 

således forpligtes til at være ekstra varsomme med brug af ressourcerne – og i sidste ende 

forbrugernes penge – før end, der skrides til overvågnings- og analyseopgaver.  

 

Imidlertid bør det fremgå direkte af bekendtgørelsen, at Tilsynet forpligtes til at foretage en 

sådan proportionalitetsanalyse, samt den nærmere form herfor. Fx kunne det af bekendtgø-

relsen fremgå, at Forsyningstilsynets Kontaktudvalg – alternativt relevante brancheforeninger 

- inddrages i en proportionalitetsvurdering, så det sikres, at vurderingen inddrager alle rele-

vante aspekter.  

 

Dansk Energi skal i den forbindelse også henvise til referat fra møde i Forsyningstilsynets 

kontaktudvalg den 28. juni 2019, hvor omkostninger ved implementering af lov om Forsy-

ningstilsynet blev drøftet og hvor følgende anføres: ”[…]der blev givet udtryk for, at der er be-

hov for at undersøge de administrative omkostninger ved reglerne, der føres tilsyn med og 

den måde, hvorpå Forsyningstilsynet implementerer tilsynet med reglerne. Det kan undersø-

ges, om effekten af Forsyningstilsynets regulering er proportionalt med de omkostninger, re-

guleringen påfører selskaberne og den effekt, reguleringen har. Hertil bør de værktøjer, For-

syningstilsynet har til denne regulering, drøftes i kontaktudvalget.”1   

 

Med den nye gebyropkrævningsstruktur er det blevet mærkbart tydeligere, at Forsyningstilsy-

net er finansieret af branchen. Omkostningerne til myndighedsbehandling er blevet langt 

mere iøjefaldende og tydelige ift. til de enkelte selskaber. Samtidig er fordelingen af belast-

ningen af elkunderne, når fx netselskabet ”sender regningen videre” til kunderne i form af hø-

jere tariffer, også ændret, så særligt kunder i mindre elnetområder belastes relativt mere end 

elkunder i større netområder. 

 

Dansk Energi finder det således helt naturligt, at branchen i langt højere grad inddrages 

forud for Tilsynets brug af ressourcer til analyse- og overvågningsopgaver. Med den direkte 

opkrævning hos selskaberne følger naturligt en tilsvarende større bevågenhed fra selskaber-

nes side, ift. hvor mange penge der opkræves og hvad pengene bruges til – dvs. et større 

fokus på Tilsynets effektivitet og ressourceanvendelse. Dette bør afspejles i bekendtgørel-

sen. 

                                                
1 http://forsyningstilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/Om_Forsyningstilsynet/Forsyningstilsy-
nets_kontaktudvalg/Referat_af_moede_i_Forsyningstilsynets_kontaktudvalg_den_28._juni_2019.pdf  

http://forsyningstilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/Om_Forsyningstilsynet/Forsyningstilsynets_kontaktudvalg/Referat_af_moede_i_Forsyningstilsynets_kontaktudvalg_den_28._juni_2019.pdf
http://forsyningstilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/Om_Forsyningstilsynet/Forsyningstilsynets_kontaktudvalg/Referat_af_moede_i_Forsyningstilsynets_kontaktudvalg_den_28._juni_2019.pdf
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Ressourceforbrug 

Dansk Energi bemærker, at det af bemærkningerne til lov om Forsyningstilsynet fremgår, at 

Forsyningstilsynet kan orientere energi-, forsynings- og klimaministeren, hvis det finder, at 

Forsyningstilsynet bruger store ressourcer på at administrere regler, hvor ressourceforbruget 

efter Forsyningstilsynets vurdering ikke står i et rimeligt forhold til effekten af reglerne eller 

efter Forsyningstilsynets vurdering kunne være anvendt med bedre effekt på anden måde. 

 

Bemærkningerne henviser til lovens § 4, stk. 2, som viser tilbage til overvågnings- og analy-

seopgaver i stk. 1. 

 

Dansk Energi finder rigtig fornuftigt, at Forsyningstilsynet pålægges en opgave med at holde 

ressourceforbrug og effekt af regulering op mod hinanden. Som betalende branche, har 

Dansk Energi naturligvis også et stort fokus på hensigtsmæssig brug af ressourcer – både 

hvad angår Tilsynets arbejde, men også administrative byrder ude hos selskaberne selv.  

 

Dansk Energi er selv ”trukket i arbejdstøjet” i forhold til at få et overblik over administrative 

byrder i branchen. Det er et vigtigt redskab, da det er med til at sætte fokus på, at de admini-

strative krav, der stilles i lovgivningen til branchen, ikke alene er økonomisk ressourcekræ-

vende ude hos det enkelte selskab – men samtidig også danner bagtæppe for en lang række 

af - ressourcetunge – tilsyn hos myndigheden, hvor omkostningerne hertil også bæres af 

branchen.  

 

Dansk Energi skal derfor også opfordre til, at det tydeliggøres i bekendtgørelsen, at Forsy-

ningstilsynet kan se på Tilsynets ressourceforbrug – og om ressourcerne bruges hensigts-

mæssigt i forhold til effekten af reguleringen. I denne forbindelse bør det ligeledes indføjes i 

bekendtgørelsen, at Forsyningstilsynets Kontaktudvalg – alternativt relevante branchefor-

eninger - inddrages, så der sikres et fuldt oplyst grundlag for analysen.  

 

Specifikke kommentarer 

§ 3, stk. 1 

Det skal bemærkes, at en bekendtgørelse ikke bør gengive ordlyden af en lovbestemmelse. 

Det kan desuden give anledning til tvivl, hvis der er tale om en ikke ordret gengivelse. Det må 

konstateres, at pligten for Forsyningstilsynet til at udføre overvågnings- og analyseopgaver 

fremgår af lov om Forsyningstilsynet § 4 og således ikke også skal fremgå af bekendtgørelsen. 

Bekendtgørelsen bør alene sætte de nærmere rammer for overvågnings- og analyseopga-

verne. 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelsen § 5 

Dansk Energi finder det utilfredsstillende, at bekendtgørelsen foreslås sat i kraft allerede 12 

dage efter end høringsfrist. Det giver uhensigtsmæssig kort tid til at gennemarbejde indkomne 

høringskommentarer – især set i lyset af, at der er tale om en bekendtgørelse, der bør gen-

nemarbejdes og tildeles et langt mere specificeret indhold. 

 

Dansk Energi skal således opfordre til, at der fastsættes et nyt ikrafttrædelsestidspunkt, der 

giver en reel mulighed for at bearbejde udkastet på baggrund af høringskommentarer og 
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således at der gives en reel mulighed for at bekendtgørelsen får et indhold, der ikke blot hviler 

på afskrift fra bemærkningerne til lov om Forsyningstilsynet.  

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
Mathilde Øelund Salskov Jensen 
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Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

Att.: Frederik Lisberg 

  

HØRING OVER UDKAST TIL NY BEKENDTGØRELSE VEDR. 

FORSYNINGSTILSYNETS OVERVÅGNINGS- OG ANALYSEOPGAVER 

 

Journalnummer 2019-1890 

 

Dansk Fjernvarme kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar på udkast til 

bekendtgørelse om Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver. 

 

Dansk Fjernvarme er overordnet set helt enig i hensigten med at tildele 

Forsyningstilsynet beføjelser til overvågning og analyse om, at Forsyningstilsynet 

fremover skal tilvejebringe grundlag for udvikling af reguleringen af 

forsyningssektorerne, herunder effekten af reguleringen. 

 

For netop at skabe større klarhed over, at det er dette formål, der skal være med 

overvågnings- og analyseopgaverne, bør det klart fremgå af bekendtgørelsens 

kapitel 1 (som omhandler formålet). Teksten fra udkastets § 3, stk. 2 bør således 

efter vores opfattelse fremgå som det overordnede formål for Forsyningstilsynets 

overvågnings- og analyseopgaver i bekendtgørelsens § 1. 

 

Vi ser desuden gerne, at Forsyningstilsynets rolle med at udvikle reguleringen af 

forsyningssektorerne sker på en stabil og fremtidssikret måde, som skræddersyes i 

forhold til de mål, der skal nås på det enkelte forsyningsområde.  

 

Det er her vores klare opfattelse, at reguleringen fremover skal understøtte flere 

mål, som kan variere mellem forsyningsområderne, og som samtidig skal sikre 

effektive selskaber og opfyldelse af miljø- og klimamål.  

 

Det er samtidig vores opfattelse, at der i de kommende år er behov for et 

paradigmeskifte i den måde, som forsyningssektorerne reguleres på, og at 

Forsyningstilsynet bør have en afgørende rolle i at udvikle nye og skræddersyede 

reguleringsmetoder, som kan understøtte målene med reguleringen.  
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De principper og grundtanker, som man i mange år har anvendte i regulering af 

forsyningssektorerne (i form indtægtsrammer, benchmarking og økonomiske 

incitamenter til at kunne udtage overskud), har efter vores opfattelse udspillet 

deres rolle, og der er derfor behov for at udvikle moderne og fremtidssikrede 

reguleringsmetoder til forsyningssektorerne.  

 

Vi foreslår, at nye skræddersyede reguleringsmetoder kan udvikles efter følgende 

principper: Første fastlægges de overordnede og langsigtede mål for udviklingen af 

den pågældende forsyningssektor. Dernæst identificeres, hvilke virkemidler der 

kan understøtte, at målene nås. Der skal herefter indgås aftaler mellem 

Forsyningstilsynet, brancheorganisationer og selskaberne i den pågældende 

forsyningssektor, som sikrer, at de identificerede virkemidler bliver anvendt. 

Endeligt udvikles ordninger til løbende monitorering af, aftalerne overholdes og at 

målene nås.  

 

Efter vores opfattelse bør udkastet til bekendtgørelse i langt højere grad 

konkretisere, at det er denne opgave om at udvikle skræddersyede, 

fremtidssikrede reguleringer, som er hovedindholdet og formålet med 

Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver.  

  

Herudover er det vores opfattelse, at Forsyningstilsynets opgaver om at udvikle 

reguleringen bør ske i åbne processer med inddragelse af relevante interessenter 

på forsyningsområderne. Der bør derfor efter vores opfattelse indsættes en 

bestemmelse i bekendtgørelsen, som pålægger Forsyningstilsynet at inddrage 

relevante interesserne i arbejdet med at tilvejebringe grundlag for udvikling af 

reguleringen af forsyningssektorerne. 

 

Ud over disse overordnede kommentarer ift. overvågnings- og analyseopgaverne, 

har vi desuden en enkelt konkret kommentar i forhold til opgaven om at analyse 

effekten af reguleringen af forsyningssektorerne (jf. udkastets § 3, stk. 2). De 

nuværende reguleringers hovedfokus har været på at sikre effektivitet mhp. 

forbrugerbeskyttelse. De overordnede virkemidler i reguleringen har været 

økonomiske incitamenter, herunder især muligheden for at udtage overskud. Vi ser 

meget gerne, at Forsyningstilsynet får til opgave at lave en grundig analyse af, 
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hvorvidt denne kombination om effektiviseringskrav og muligheden for at udtage 

overskud samlet set har givet forbrugerne de lavere priser, som har været 

hensigten med reguleringen. En sådan konkretisering af Forsyningstilsynets 

opgave herom kan indsættes i § 3, stk. 3. 



 

Dansk Affaldsforening har 53 medlemmer blandt kommuner og kommunale selskaber i Danmark og på Færøerne. 
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16-09-2019 

Høring af udkast til ny bekendtgørelse vedr. forsyningstilsynets 

overvågning- og analyseopgaver, j.nr. 2019-1890 
J.nr. 11.1.26 

Dansk Affaldsforening takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til 

udkast til bekendtgørelse om Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopga-

ver. 

 

Dansk Affaldsforening finder det hensigtsmæssigt at Forsyningstilsynet er tillagt 

beføjelser til at gennemføre overvågning- og analyser indenfor de dele af sektor-

lovgivningen, som Forsyningstilsynet efter § 3 i Lov om Forsyningstilsynet har 

ansvaret for at følge. Dansk Affaldsforening noterer derfor også med tilfredshed 

at det i udkastet til bekendtgørelse om Forsyningstilsynets overvågnings- og ana-

lyseopgaver nærmere er præciseret, hvad der er formålet med opgaverne, og 

hvilke emner, der kan indgå i arbejdet. 

 

Dansk Affaldsforening vurderer at Forsyningstilsynet derfor har et solidt grundlag 

for at foretage overvågning og analyser i forhold til den grønne omstilling af ener-

giforsyningen. 

 

Dansk Affaldsforening skal dog også pege på Forsyningstilsynets muligheder for 

at fremsætte forslag til brug for udviklingen af reguleringen, ikke alene tænkes 

ind i forhold til sektorlovgivningen på energiområdet, men samtidig bør være vur-

deret til andre berørte sektorområder indenfor miljøbeskyttelsesområdet, såsom 

affald, vand, spildevand. Dansk Affaldsforening skal i denne forbindelse opfordre 

til at udviklingen i regulering understøtter flere samtidige miljø- og klimamål, som 

eksisterer på tværs af forsyningsområderne. I den forbindelse ser Dansk Affalds-

forening eksempel vis de danske affaldsenergianlæg som et nødvendigt led mel-

lem den Cirkulære Økonomi og dens rolle i energiforsyningen. 

 

Netop fordi der er et stort og nødvendigt samspil mellem de forskellige dele af 

sektorlovgivningen og bl.a. Miljøbeskyttelsesloven, foreslår Dansk Affaldsfor-

ening at bekendtgørelsen vedr. forsyningstilsynets overvågning- og analyseopga-

ver udvides med en særskilt paragraf, hvori Forsyningstilsynet bemyndiges til at 

inddrage anden relevant lovgivning og interessenter i at tilvejebringe et tværgå-

ende grundlag for udvikling af reguleringen af forsyningssektorerne. 
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Subsidiært kan Dansk Affaldsforening foreslår, at det i bekendtgørelse om Forsy-

ningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver, som et nyt stk.1 under § 4, ind-

føjes en bestemmelse om, at Forsyningstilsynet indhenter Kontaktudvalgets, jf. 

Lov om Forsyningstilsynet, § 8, bemærkninger til igangsætning og afrapportering 

af nye analyser og til forslag til brug for udviklingen af reguleringen. 

 

Med inddragelse af interessenter gives der også mulighed for, at Forsyningstilsy-

nets ønsker om at igangsætte overvågning og analyser kan koordineres i forhold 

til øvrige, sideordnede eller parallelle aktiviteter i forsyningssektoren, og derved 

kan medvirke til at nedbringe det samlede administrative ressourceforbrug. 

 

Dansk Affaldsforening uddyber gerne sine bemærkninger i sagen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Allan Kjersgaard 

Specialkonsulent  



*SAG* 

 
*SAGDI-2019-13454* 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om Forsyningstilsynets 
opgaver (KEFM journalnr. 2019-1890) 
 

DI takker for muligheden for at kommentere på udkast til ny bekendtgørelse vedrørende 

Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver. 

 

DI har ingen bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Louise Bank 

Chefkonsulent 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

Holmens Kanal 20 

1060 København K 

 

Sendt pr. mail til: 

kefm@kefm.dk 

freli@kefm.dk 

 
 
   

 

17. september 2019 

LOBA 

DI-2019-13454 
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Frederik Lisberg

Fra: Martin Salamon <msa@fbr.dk>

Sendt: 18. september 2019 17:32

Til: EFKM - Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Cc: Forbrugerrådet Tænk Hoeringer; Vagn Jelsøe; Frederik Lisberg

Emne: Høring af udkast til ny bekendtgørelse vedr. Forysningstilsynets overvågnings- og 

analyseopgaver (journalnummer 2019-1890)

Forbrugerrådet Tænk har modtaget ovennævnte udkast til bekendtgørelse i høring, og kan støtte den foreslåede 

udmøntning af § 4, stk. 5, i lov om Forsyningstilsynet. 

 

 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Vagn Jelsøe                                                                 Martin Salamon 
Vicedirektør                                                                Cheføkonom 
 

 
 

 

Martin Salamon 
Cheføkonom / Chief Economist 
 
T +45 7741 7729 / M +45 4194 7905 / taenk.dk 
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K 
 

 

 
 

Fra: Frederik Lisberg [mailto:freli@kefm.dk]  
Sendt: 21. august 2019 15:17 
Til: Frederik Lisberg 
Emne: Høring af udkast til ny bekendtgørelse vedr. Forysningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver 
 

Kære høringspart 

 

Udkast til Bekendtgørelse vedr. Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver er sendt til høring på følgende 

link: 

 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63142 

 

I denne mail er der vedlagt følgende dokumenter: 

-          Høringsbrev 

-          Høringsversion af bekendtgørelse om Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver 

-          Høringsliste 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal venligst anmode om at modtage 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. 

 

Med venlig hilsen/Best regards, 
 
Frederik Lisberg 
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Fuldmægtig 
 
M: +45 2132 6517 
E: freli@kefm.dk 

 

Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeriet  
 
Ministry of Climate, 
Energy and Utilities 
 
Holmens Kanal 20  
DK-1060 København K 
 
T: +45 3392 2800 
www.kefm.dk 

 

 
Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation, der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan træffe et trygt valg. 
Få nyheder, informationer om test, tilbud og gode råd 1-2 gange om ugen. Tilmeld dig vores nyhedsbreve på taenk.dk/nyhedsbrev 
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Frederik Lisberg

Fra: Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>

Sendt: 22. august 2019 10:49

Til: Frederik Lisberg

Emne: Høring af udkast til ny bekendtgørelse vedr. Forysningstilsynets overvågnings- og 

analyseopgaver

Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsversion af bekendtgørelse om Forsyningstilsynets 

overvågnings- og analyseopgaver.pdf; Høringsliste.pdf

Kære Frederik Lisberg 

 

Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af g.d. vedrørende ovennævnte skal vi oplyse, at 

sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger. 

 
Med venlig hilsen 

 

Hjørdis de Stricker 

Chefsekretær  

 

Fra: Frederik Lisberg <freli@kefm.dk>  

Sendt: 21. august 2019 15:17 

Til: Frederik Lisberg <freli@kefm.dk> 

Emne: Høring af udkast til ny bekendtgørelse vedr. Forysningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver 

 

Kære høringspart 

 

Udkast til Bekendtgørelse vedr. Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver er sendt til høring på følgende 

link: 

 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63142 

 

I denne mail er der vedlagt følgende dokumenter: 

-          Høringsbrev 

-          Høringsversion af bekendtgørelse om Forsyningstilsynets overvågnings- og analyseopgaver 

-          Høringsliste 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal venligst anmode om at modtage 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. 

 
Med venlig hilsen/Best regards, 
 
Frederik Lisberg 
Fuldmægtig 
 
M: +45 2132 6517 
E: freli@kefm.dk 

 

Klima-, Energi- og 
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Forsyningsministeriet  
 
Ministry of Climate, 
Energy and Utilities 
 
Holmens Kanal 20  
DK-1060 København K 
 
T: +45 3392 2800 
www.kefm.dk 

 



 

FSR – danske revisorer 
Kronprinsessegade 8 
DK - 1306 København K  
 
Telefon +45 3393 9191 
fsr@fsr.dk 
www.fsr.dk 
 
CVR. 55 09 72 16 
Danske Bank 
Reg. 4183 

Konto nr. 2500102295 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

Holmens Kanal 20 

1060  København K 

 

Att.: Fuldmægtig Frederik Lisberg 

 

Pr. e-mail: kefm@kefm.dk; cc: freli@kefm.dk 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. august 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring af udkast til ny bekendtgørelse vedr. Forsyningstilsynets over-

vågnings- og analyseopgaver – j.nr. 2019-1890 

 

Tak for muligheden for at kommentere udkastet.  

 

Vi har ingen kommentarer af regnskabs- eller revisionsmæssig karakter. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jeanette Staal Alexander Munkholm Bruun 

formand for FSR – danske revisorers 

Forsyningsarbejdsgruppe 

student 
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