
VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I 

BEKENDTGØRELSER 

Titel på bekendtgørelse:        
Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes indberetning af standardpriser, tariffer, rabatter og vilkår på 
elpris.dk 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhve rvslivet 
Bekendtgørelsesudkastet medfører begrænsede konsekvenser i form af adfærdsvirkninger, idet nogle 
elhandelsvirksomheder formentlig vil skulle ændre deres procedure for indberetning til elpris.dk. Formålet 
med indberetningen af priser og vilkår til elpris.dk er at skabe gennemsigtighed for kunderne og styrke 
konkurrencen på elmarkedet.   
 
Forslaget vurderes ikke at medføre forøgede administrative byrder og økonomiske konsekvenser, idet 
bekendtgørelsen blot præciserer, hvorledes eksisterende produktkatagorier skal indmeldes. I øvrigt 
anmelder elhandlerne allerede de pågældende oplysninger i medfør af bestemmelserne i elforsyningslovens 
§§ 72, stk. 5 og 82 a, stk. 2, jf. 82 b, stk. 4. Bekendtgørelsesudkastet indeholder dermed ingen yderligere 
eller skærpede krav, som kan være forbundet med udgifter eller administrative byrder for den løbende 
indberetning af priser og vilkår til elpris.dk.  
 
Forslaget implementerer dele af artikel 3, stk. 5, artikel 23, stk. 1, litra h og Bilag A, litra c, i 
EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet og 
om ophævelse af direktiv 96/92/EF. Udmøntningen af direktivet går ikke videre end direktivet kræver.  
 
Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekv enser 
 

 Positive konsekvenser/mindreudgifter  
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter  
(hvis ja, angiv omfang) 

Økonomiske 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Skatter, afgifter mv.: 

Ingen konsekvenser 

Øvrig efterlevelse:  

- heraf 

  Direkte besparelser (løbende):   

Ingen konsekvenser 

  Produktionsmuligheder:  

Ingen konsekvenser 

 

Skatter, afgifter mv.: 

Ingen 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 
  
Ingen konsekvenser 

Løbende byrder: 

Ingen konsekvenser – svarer til de 
udgifter elhandlerne også havde 
tidligere til indberetning af priser og 
vilkår. Udgiften er formentlig mellem 
122.400 og 244.800 kr. for alle 
elhandlere. Svarende til mellem 2.040 
kr. til 4.080 kr. årligt pr. elhandler. 

 


