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Punkt       
Energitilsynets møde den       

Notat om politik for energitilsynssager 

Baggrunden for Energitilsynets oprettelse 

Energiprisudvalgene (Elprisudvalget og Gas - og varmepris-
udvalget) 

1. Elprisudvalget blev nedsat i henhold til lov nr. 54 af 25. februar 

1976 om elforsyning. Elprisudvalget bestod af en formand og 9 andre med-

lemmer, som udnævntes af handelsministeren. Formanden og fire af med-

lemmerne skulle være uafhængige af sektorinteresser og kommunale inte-

resser og skulle repræsentere, juridisk, nationaløkonomisk, regnskabsmæs-

sig og teknisk sagkundskab samt de større og mindre forbrugeres interesser. 

Af de øvrige fem medlemmer udnævntes tre efter indstilling fra Danske El-

værkers Forening, et medlem efter indstilling fra Kommunernes Landsfor-

ening og et medlem efter fælles indstilling fra Københavns og Frederiksberg 

Kommuner.  Udvalgets sekretariatsforretniner varetoges af monopoltilsynets 

direktorat.  

2. Elprisudvalget skulle i henhold til lovens § 10 føre tilsyn med elfor-

syningsvirksomhedernes (defineret i lovens § 1, stk. 2) priser og andre be-

tingelser, og såfremt udvalget fandt, at priser eller betingelser var urimelige 

eller i strid med lovens bestemmelse, kunne udvalget give pålæg om æn-

dring af priser eller betingelser, såfremt forholdet ikke kunne bringes til op-

hør ved forhandling.   

3. Indtil lovens vedtagelse havde elsektorens forhold været reguleret af 

monopolloven af 1955. Af elforsyningslovens forarbejder fremgår, at be-

grundelsen for vedtagelsen af denne sektorspecifikke regulering var, at det 

under administrationen af monopol – og prislovgivningen havde været van-

skeligt at opnå det fornødne overblik over elsektorensom helhed. Bestem-

melserne i loven sigtede således på etablering af en ordning, der indebar, at 

prismyndigheden (elprisudvalget) på grundlag af regler, som er tilpasset el-

sektorens særlige forhold, kan koncentrere sit arbejde om prisfastsættelsen i 

denne sektor.   
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4. Elprisudvalget skulle i sin opbygning sikre en hurtig sagsbehandling 

samt sikre, at der tages hensyn til en langsigtet investerings – og prispolitik, 

således at elprisudvalget gennem de af handelsministeren fastsatte generelle 

retningslinier ved sine afgørelser sættes i stand til at sikre elforsyningsvirk-

somhederne en rimelig selvfinansieringsgrad.  

5. Varmeforsyningsområdet og gasforsyningsområdet (herunder natur-

gasforsyningsområdet) var fortsat reguleret i henhold til monopollovens reg-

ler.  

Gas- og varmeprisudvalget  

6. Gas - og Varmeprisudvalget blev nedsat i henhold til lov nr. 258 af 

8. juni 1990 om varmeforsyning. Udvalget bestod af en formand og 13 an-

dre medlemmer, som udnævntes af energiministeren. Formanden og syv af 

medlemmerne skulle være uafhængige af kommunale og forsyningsinteres-

ser og skulle repræsentere forbrugerinteresser og nødvendig sagkundskab. 

Af de øvrige seks medlemmer udnævntes en efter indstilling fra Danske El-

værkers Forening, et medlem efter indstilling fra Danske Fjernvarmevær-

kers Forening, et medlem efter indstilling fra Dansk Naturgas A/S, et med-

lem efter fælles indstilling fra naturgasdistributionsselskaberne, et medlem 

efter indstilling fra Kommunernes Landsforening og et medlem efter fælles 

indstilling fra Københavns og Frederiksberg kommuner. 

7. Udvalget skulle føre tilsyn med kollektive varmeforsyningsanlægs 

(som defineret i lovens § 2, stk. 1, – herunder anlæg til fremføring af natur-

gas) priser og betingelser, og såfremt udvalget fandt, at priser eller betingel-

ser var urimelige eller i strid med lovens bestemmelse kunne udvalget give 

pålæg om ændring af priser eller betingelser, såfremt forholdet ikke kunne 

bringes til ophør ved forhandling.   

8. Elprisudvalgets og Gas- og varmeprisudvalgets indgrebsbeføjelser 

var således enslydende i de to love.  

9. Baggrunden for lovens vedtagelse var oliekriserne, som havde tyde-

liggjort landet afhængighed af importeret olie og det faktum, at næsten 

halvdelen af landets energiforbrug gik til bygningers opvarmning og forsy-

ning med varmt brugsvand. En politisk målsætning, som fremgår af lovens 

formålsparagraf, var at mindske landets afhængighed af den importerede 

olie og et redskab til realiseringen heraf var en indførelsen af en landsdæk-

kende varmeplanlægning (lovens kapitel 2), som kunne bremse væksten i 

energiforbruget og dermed mindske afhængigheden af den importerede olie.   
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Energiprisudvalgenes virksomhed 

10. Energiprisudvalgene administrerede de to forsyningsloves prisbe-

stemmelse, som for begge forsyningsarter var et ”hvile i sig selv princip”, 

som alene tillod indregning af de omkostninger, der var indeholdt i lovenes 

prisbestemmelser, og som ikke tillod de omfattede virksomheder at operere 

med at overskud, men derimod at sigte imod et ”nul-resultat”.  

Energitilsynet 

11. Med vedtagelsen af lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning blev 

energiprisudvalgene afløst af Energitilsynet, jf. § 78 i loven. I modsætning 

til energiprisudvalgene, hvor medlemmerne var interesserepræsentanter, 

skal medlemmerne af Energitilsynet være uafhængige af energisektorens 

parter og repræsentere juridisk, økonomisk, teknisk, miljø- og erhvervs- og 

forbrugermæssig sagkundskab. Det er yderligere præciseret i § 78, stk. 2, at 

Energitilsynet ikke er undergivet instruktionsbeføjelse fra økonomi – og er-

hvervsministeren.  

12. Baggrunden for denne ændring af kontrolmyndigheden var, at sam-

mensætning af udvalgene med interesserepræsentanter ikke skønnedes at 

være hensigtsmæssig i et fremtidigt mere konkurrencepræget marked.  

13. Der skete således ved ikrafttrædelsen af den ændrede elforsynings-

lov den 1. januar 2000 en væsentlig ændring i sammensætningen af regule-

ringsmyndigheden fra et været sammensat af interesserepræsentanter til at 

være sammensat af sagkyndige.  

14. Prisreguleringen på elområdet ændredes med lovens ikrafttræden fra 

det tidligere ”hvile-i-sig-selv-princip” til den nuværende regulering, hvor 

net- og transmissionsvirksomheders priser reguleres ved hjælp af indtægts-

rammer, hvorimod den systemansvarlige og forsyningspligt virksomhederne 

er undergivet et delvis ”hvile-i-sig-selv-princip” med efterfølgende effekti-

vitetsregulering, og produktionsvirksomhed og elhandelsvirksomhed ikke er 

reguleret af elforsyningsloven og dermed er reguleret af Konkurrenceloven.  

15. Med lov om naturgasforsyning, lov nr. 449 af 31. maj 2000 blev na-

turgas undergivet en særlig regulering, og er dermed ikke længere omfattet 

af reguleringen i varmeforsyningsloven.  

16. Prisfastsættelsen for naturgas er reguleret i naturgaslovens kapitel 7. 

Naturgasdistributionsselskaberne er indtægtsrammereguleret og forsynings-

pligtselskaber er ex post effektivitetsregulerede.  

17. Prisfastsættelse for kollektive varmeforsyningsvirksomheder - her-

under bygasforsyning – er fortsat undergivet ”hvile-i-sig-selv” princippet i 

varmeforsyningslovens kapitel 4.  
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Energitilsynets sekretariat 

18. I henhold til § 78, stk. 5, i elforsyningsloven stiller Konkurrencesty-

relsen sekretariatsbistand til rådighed for Energitilsynet.  

19. Sekretariatets rolle er nærmere fastlagt i §§ 4 og 5 i Energitilsynets 

forretningsorden.  

20. I henhold til § 5, stk. 3, kan sekretariatet efter tilsynets beslutning 

træffe afgørelse i konkrete sager i overensstemmelse med tilsynets faste 

praksis eller de af tilsynets tilkendegivne retningslinier.  

21. Som selvstændig opgave deltager Energitilsynets sekretariat i nor-

disk og europæisk samarbejde om reguleringen af energisektoren.  

22. Endvidere varetager sekretariatet opgaven med ajourføre Energitil-

synets offentligt tilgængelige register.  

23. Energitilsynet har vedtaget at fortsætte energiprisudvalgenes praksis 

på en lang række områder. De notater hvori der er redegjort for Energipris-

udvalgenes praksis, og som har dannet grundlag for tilsynets beslutninger 

om at fortsætte den hidtidige praksis på disse områder kan ses på Energitil-

synets hjemmeside www.energitilsynet.dk.    

Hvilke sager skal forelægges Energitilsynet 

24. I henhold til forretningsordenens bestemmelser i praksis forstås så-

ledes at følgende sagstyper skal forelægges for tilsynet: 

1. Alle sager vedrørende administration af ny lovgivning. 

2. Forslag til bekendtgørelser, der skal udstedes af tilsynet.  

3. Sager der drejer sig om ændring af tidligere praksis.  

4. Sager på områder, hvor der ikke foreligger praksis. 

5. Sager der har betydning for afgrænsningen af tilsynets kompetence-

område – herunder afgrænsning i forhold til andre myndigheders 

kompetenceområder.  

25. Endvidere bør følgende sager forelægges tilsynet, uanset de ikke fal-

der ind under en af de foranstående kategorier: 

1 Sager der har væsentlig politisk betydning – herunder sager, der må    

antages at give stor medieomtale. 

http://www.energitilsynet.dk/
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2 Sager der har stor økonomisk betydning for parterne eller samfunds-

økonomisk.  

Krav til form for notat der forelægges Energitilsynet 

26. Dette afsnit afventer resultatet af arbejdet i arbejdsgruppen om sags-

gange.  

27. Dog skal det særligt bemærkes, at det efter ændringen i Energiklage-

nævnets praksis klart skal fremgå af indstillingerne, om der lægges op til en 

tilkendegivelse og en eventuel bemyndigelse, eller der lægges op til en afgø-

relse, der vil kunne påklages til Energiklagenævnet.   

 

 

 

 

 

  

  

 


