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Høring over udkast til bekendtgørelse om gasleverandørers ind-
beretning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor, be-
kendtgørelse om gasleverandørers indberetning af priser, tarif-
fer, rabatter og vilkår til prisportalen for forbrugere på det dan-
ske detailmarked for gas og bekendtgørelse om gasselskaber-
nes fakturering og specificering af omkostninger over for mod-
tagere af transport- og energiydelser 

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om gasleverandørers indberetning af forsy-

ningsafbrydelser og begrundelser herfor, bekendtgørelse om gasleverandørers indbe-

retning af priser, tariffer, rabatter og vilkår til prisportalen for forbrugere på det danske 

detailmarked for gas og bekendtgørelse om gasselskabernes fakturering og specifice-

ring af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser 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 bekendtgørelserne.  

BAGGRUND OG INDHOLD 

BEKENDTGØRELSE OM GASLEVERANDØRERS INDBERETNING AF FORSY-

NINGSAFBRYDELSER OG BEGRUNDELSER HERFOR 

 

Ved lov nr. 923 af 18. maj 2021 blev det bestemt, at Forsyningstilsynet årligt skal udar-

bejde en statistik over forsyningsafbrydelser og begrundelser for disse, jf. § 42 e, stk. 

1. Det blev ligeledes bestemt, at Forsyningstilsynet skal fastsætte de nærmere regler 

for indberetning af forsyningsafbrydelser, jf. § 42 e, stk. 2, i lov om gasforsyning, der 

træder i kraft den 1. april 2023.  

 

Med udkast til bekendtgørelse om gasleverandørers indberetning af forsyningsafbry-

delser og begrundelser herfor har Forsyningstilsynet udnyttet denne bemyndigelse.  

 

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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Bekendtgørelsen fastsætter, at de omhandlede gasleverandører en gang årligt og se-

nest den 1. april det følgende år skal have indberettet antallet af forsyningsafbrydelser 

for det foregående kalenderår til Forsyningstilsynet. Der lægges op til, at processen på 

gasområdet ensrettes med den tilsvarende proces på elområdet.  

 

I FORBINDELSE MED UDSTEDELSEN AF BEKENDTGØRELSEN VIL DER 

BLIVE UDARBEJDET EN BLANKET, SOM VIRKSOMHEDERNE SKAL BE-

NYTTE TIL INDBERETNINGEN. BLANKETTEN VIL KUNNE TILGÅS PÅ SAMME 

MÅDE SOM FORSYNINGSTILSYNETS ØVRIGE BLANKETTER VIA VIRK.DK. 

BEKENDTGØRELSE OM GASLEVERANDØRERS INDBERETNING AF PRISER, 

TARIFFER, RABATTER OG VILKÅR TIL PRISPORTALEN FOR FORBRUGERE 

PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS 

 

Der er tale om en opdatering af bekendtgørelse nr. 771 af 8. august 2005. Gasleveran-

dørerne er i dag forpligtet til som minimum at offentliggøre priser og vilkår på deres 

egne hjemmesider på en tydelig, sammenlignelig og tilgængelig måde. Derudover skal 

gasleverandørerne indrapportere priser til prisportalen for området.  

 

Ved lov nr. 923 af 18. maj 2021 blev det fastsat på lovniveau, at gasleverandørerne 

skal sikre, at der til enhver tid findes relevante og korrekte oplysninger om alle gasle-

verandørens produkter, herunder priser og vilkår, på gasleverandørens hjemmeside, jf. 

§ 39 a i gasforsyningsloven, der træder i kraft den 1. april 2023. Disse oplysninger skal 

tillige indrapporteres til den prisportal, som Forsyningstilsynet pr. 1. april 2023 overta-

ger driften af (”Gasprisguiden”), jf. § 42 d. Forpligtelsen for gasleverandørerne til at 

indberette til prisportalen går således fra at være fastsat på bekendtgørelsesniveau til 

at være fastsat på lovniveau.  

 

Forsyningstilsynet skal fastsætte reglerne for de oplysninger, som gasleverandørerne 

skal indberette til prisportalen, jf. § 42 d, stk. 4, og dette er gjort med dette udkast til 

bekendtgørelse om gasleverandørers indberetning af priser, tariffer, rabatter og vilkår 

til prisportalen for forbrugere på det danske detailmarked for gas. 

 

De oplysninger, som i medfør af udkastet til den nye bekendtgørelse skal indrapporte-

res, er identiske med de oplysninger, der i dag indrapporteres til Gasprisguiden.  

 

Der stilles således ikke nye krav til gasleverandørerne med den nye bekendtgørelse. 

BEKENDTGØRELSE OM GASSELSKABERNES FAKTURERING OG SPECIFI-

CERING AF OMKOSTNINGER OVER FOR MODTAGERE AF TRANSPORT- OG 

ENERGIYDELSER 

 

Udkastet til en ny faktureringsbekendtgørelse er en opdatering af bekendtgørelse nr. 

937 af 11. september 2006 om naturgasselskabernes fakturering og specificering af 

omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser.  

 

Den nugældende faktureringsbekendtgørelse omhandler årsafregning og a conto-af-

regning. For at gøre bekendtgørelsen mere fleksibel i forhold til eventuelle fremtidige 
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ændringer i faktureringsfrekvensen ændres ”årsafregning” til ”faktisk forbrug”, men der-

udover er bekendtgørelsen alene opdateret, så den fremstår med et udtryk, der er 

identisk med faktureringsbekendtgørelsen på elområdet. Opdateringen indebærer ikke 

nogen materielle ændringer af de gældende regler. 

VURDERING 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de offentliggjorte høringsudkast til bekendtgø-

relserne følger principperne om digitaliseringsklar lovgivning, hvor dette er relevant. 

Forsyningstilsynet har vurderet principperne for agil erhvervsrettet regulering og fun-

det, at de ikke er relevante i relation til bekendtgørelserne.  

 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) vurderer for så vidt angår be-

kendtgørelse om gasleverandørers indberetning af forsyningsafbrydelser og begrun-

delser herfor, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for 

erhvervslivet. De administrative konsekvenser består i, at udkastet fastsætter nye ret-

ningslinjer for, hvordan gasleverandørers årlige indberetninger af forsyningsafbrydelser 

skal udformes. Disse konsekvenser vurderes at være under bagatelgrænsen på 4 mio. 

kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 

For så vidt angår de sidste to bekendtgørelser er vurdering, at disse ikke medfører ad-

ministrative konsekvenser for erhvervslivet.  

IKRAFTTRÆDELSE 

 

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 1. april 2023. 

HØRINGSFRIST 

 

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte ud-

kast senest torsdag den 16. februar 2023. 

 

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

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

postkasse ”Forsyningstilsynet” (CVR 33750250). 

 

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 specialkonsulent 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 

Specialkonsulent 

Tlf +4541715363 

sums@forsyningstilsynet.dk  

 


