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ANMODNING OM ÆNDRING AF NETVIRKSOMHEDENS NETUD-
VIKLINGSPLAN 

Netvirksomhederne har som følge af bestemmelserne i bekendtgørelse om vareta-
gelse af netvirksomhedsaktiviteter nr. 1048 af den 27. juni 2022 (herefter netvirksom-
hedsbekendtgørelsen), udarbejdet og sendt deres netudviklingsplaner til Forsyningstil-
synet. 
 
Netvirksomhederne har i foråret 2022 sendt deres netudviklingsplaner i høring og ef-
terfølgende på baggrund af evt. høringssvar i relevant omfang opdateret og indarbej-
det indkomne høringssvar. Det følger af netvirksomhedsbekendtgørelsens § 23, stk. 1, 
at Forsyningstilsynet kan anmode en netvirksomhed om ændring af netvirksomhedens 
netudviklingsplan. 
 
I vores gennemgang af netudviklingsplanen har vi identificeret: at Energistyrelsens 
skabelon for ’Netudviklingsplan 2023’ er udfyldt mangelfuldt, da der ikke er en geogra-
fisk illustreret behovsvurdering i afsnit 6. 
 
I vores vurdering af, om der skal anmodes om ændringer vedrørende energifaglige for-
hold lægger vi Energistyrelsens udtalelse til grund jf. netvirksomhedsbekendtgørelsens 
§ 23, stk. 2. Vedlagt er Energistyrelsens udtalelse ’Energifaglig udtalelse til netudvik-
lingsplan’. 
 
Netvirksomheden anmodes om at ændre sin netudviklingsplan i henhold til ovenfor an-
førte punkt og tilføje behovsvurdering i afsnit 6 i Energistyrelsens skabelon samt ved-
lagte udtalelse fra Energistyrelsen.  
 
Netvirksomhederne skal efter at have indarbejdet anmodede ændringer senest den 1. 
december 2022 indsende deres netudviklingsplaner til Forsyningstilsynet. 
 
Den 21. marts 2022 overgik Forsyningstilsynet til at modtage post via Næste genera-
tion Digital Post. Den opdaterede netudviklingsplan bedes derfor indsendes via dette 
link til virk.dk til den digitale postkasse ”Forsyningstilsynet” (CVR 33750250). Husk at 
mærke posten ”Netudviklingsplaner” i emnefeltet. 
 
Hvis man ikke kan sende post via Næste generation Digital Post, er det fortsat muligt 
og at sende netudviklingsplanen på mail til Forsyningstilsynets hovedpostkasse 
post@forsyningstilsynet.dk.  
 
Netvirksomhedernes redegørelse for resultaterne af høringsprocessen og Forsynings-
tilsynets eventuelle anmodning af ændringer vil sammen med netudviklingsplanen of-
fentliggøres senest den 1. januar 2023 på Forsyningstilsynets hjemmeside.   
 


