
 

 

 

 

 

26. september 2022 

 

J.nr.: 22/01623 

SUMS 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 

3300 Frederiksværk 

  

Telefon 4171 5400 

 

Digital Post til os: 

Send via virk.dk 

Send via borger.dk 

 

 

Til eksterne høringsparter   

   

   

   

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om elhandelsvirksomhe-
ders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser 
herfor 

Hermed sendes udkast til revision af bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders ind-

beretning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor i høring.  

 

Høringsmaterialet er sendt til de virksomheder og myndigheder, der fremgår af ved-

lagte høringsliste, ligesom det er offentliggjort på Høringsportalen og Forsyningstilsy-

nets hjemmeside. 

 

Høringen sker med henblik på at give interesserede aktører mulighed for at komme 

med bemærkninger til udkastet til den reviderede bekendtgørelse.  

BAGGRUND OG INDHOLD 

 

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og 

begrundelser herfor blev udstedt af Energitilsynet den 29. november 2016. Siden da 

har Energitilsynet ændret navn til Forsyningstilsynet, og der er foretaget ændringer i 

lov om elforsyning således, at henvisningerne i den gældende bekendtgørelse ikke 

længere er korrekte.  

 

På den baggrund sender Forsyningstilsynet udkast til en revideret udgave af bekendt-

gørelsen i høring, hvori de ovennævnte ting er ændret.  

 

Endvidere ændres formatet for indberetningen, jf. forslaget til § 6 i bekendtgørelsen. 

Materielt skal elhandelsvirksomhederne fortsat indberette de samme oplysninger, men 

fremover skal skemaet hentes via Forsyningstilsynets elektroniske anmeldelsessy-

stem, der administreres via virk.dk. Fremadrettet vil skemaet således skulle hentes og 

indberettes via virk.dk i stedet for den gældende ordning, hvor indberetningsskemaet 

skal downloades fra Forsyningstilsynets hjemmeside, og indsendes elektronisk (via 

email).  

 

Ændringerne er markeret med ændringsmarkeringer (track changes) i det vedlagte ud-

kast til bekendtgørelse.  

 

https://virk.dk/digitalpost/new/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
https://post.borger.dk/send/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
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Forsyningstilsynet har valgt at foretage en nyudstedelse af bekendtgørelsen (hovedbe-

kendtgørelse) frem for en ændringsbekendtgørelse. Det sker af hensyn til overskuelig-

heden af ændringerne. Forsyningstilsynet anmoder alene om eventuelle bemærknin-

ger til de ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse, som fremgår af æn-

dringsmarkeringerne i vedlagte udkast.  

VURDERING 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at høringsudkastet til bekendtgørelsen følger 

principperne om digitaliseringsklar lovgivning, hvor dette er relevant. Forsyningstilsynet 

har vurderet principperne for agil erhvervsrettet regulering og fundet, at de ikke er rele-

vante i relation til de foreslåede ændringer.  

 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) vurderer, at bekendtgørelses-

udkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed 

ikke yderligere kommentarer.  

IKRAFTTRÆDELSE 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2023. 

HØRINGSFRIST 

 

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte ud-

kast senest mandag den 24. oktober 2022. 

 

Forsyningstilsynet er overgået til at modtage post via Næste Generation Digital Post. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendes via www.virk.dk til den digitale postkasse 

”Forsyningstilsynet (NB: Ikke personoplysninger)” (CVR 33750250) med henvisning til 

j.nr. 22/01623. 

 

Hvis man ikke kan sende post via Næste Generation Digital Post, er det fortsat muligt 

at sende evt. bemærkninger på mail til Forsyningstilsynets hovedpostkasse post@for-

syningstilsynet.dk med c.c. til sums@forsyningstilsynet.dk. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.hoeringsporta-

len.dk (Høringsportalen), når bekendtgørelsen er udstedt. Ved afgivelse af høringssvar 

samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mail-

adresse.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Susanne Møller Svenssen på 

sums@forsyningstilsynet.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

http://www.virk.dk/
mailto:post@forsyningstilsynet.dk
mailto:post@forsyningstilsynet.dk
mailto:sums@forsyningstilsynet.dk
http://www.hoeringsportalen.dk/
http://www.hoeringsportalen.dk/
mailto:sums@forsyningstilsynet.dk
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Susanne Møller Svenssen 

Fuldmægtig 

Tlf +4541715363 

sums@forsyningstilsynet.dk  

 


