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NOTAT | FORSYNINGSTILSYNET  

 

RAMMEPAPIR FOR FORSYNINGSTIL-
SYNETS KONTAKTUDVALG 

 

KONTAKTUDVALGETS FORMÅL 

Kontaktudvalget er en udmøntning af § 8 i lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstil-
synet og er nedsat ved Bekendtgørelse om Forsyningstilsynets kontaktudvalg - BEK nr 
192 af 28/02/2019. 
 
Forsyningstilsynets kontaktudvalg har til formål at rådgive Forsyningstilsynet og Klima-, 
energi- og forsyningsministeren om forhold i forsyningssektorerne relateret til Forsy-
ningstilsynets opgaver og beføjelser i medfør af lov om Forsyningstilsynet, lov om el-
forsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedva-
rende energi og lov om fremme af besparelser af energiforbruget eller regler fastsat i 
medfør heraf.  
 
Kontaktudvalget udgør et formaliseret samarbejde mellem Forsyningstilsynets og bran-
chen, herunder forbrugerorganisationer og de regulerede virksomheder. Det er et fo-
rum, hvor Forsyningstilsynet kan indgå i direkte dialog med branche og øvrige interes-
senter omkring forhold som Forsyningstilsynet finder relevante at drøfte.  
 

KOMPETENCER OG OPGAVER 

Kontaktudvalget kan beskæftige sig med en række opgaver, der falder inden for formå-
let med udvalget. Kontaktudvalget skal rådgive Forsyningstilsynet og Klima-, energi- 
og forsyningsministeren om forhold i forsyningssektorerne relateret til Forsyningstilsy-
nets opgaver og beføjelser. Kontaktudvalget kan herunder: 
 

1) Følge, drøfte og pege på særlig kritiske forhold for en udviklingen af velfunge-
rende forsyningssektorer.  
 

2) Drøfte og identificere reguleringsmæssige udfordringer i sektorerne både en-
keltvis og på tværs af den samlede energisektor. 
 
Identificere og drøfte mulige tiltag til at fremme forsyningslovenes formål samt 
Forsyningstilsynets formål om at sikre forbrugernes interesser i forsyningssek-
torerne ved at arbejde for høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser på kort 
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og lang sigt, en sikker og stabil forsyning samt en omkostningseffektiv tekno-
logiudvikling og en omkostningseffektiv grøn omstilling. 
 

3) Drøfte og udpege faktiske problemer med at overholde forsyningslovene 
 

4) En gang årligt drøfte Forsyningstilsynets arbejdsplan for de kommende år 
 

5) Drøfte Forsyningstilsynets tilgang til opgavevaretagelse og regulering, men 
dog ikke drøfte enkeltsager. 

 
Kontaktudvalgets medlemmer har inden for ovenstående mulighed for at foreslå emner 
og problemstillinger til dagsorden for fremtidige møder.  
 
På møderne kan det aftales, at en eller flere deltagere skal udføre opgaver eller på an-
den vis følge op på drøftelser. Dette kan fx være, at undersøge en problemstilling nær-
mere, eller fremskaffe andet relevant materiale eller datagrundlag om fx status eller 
udvikling i markederne eller eksempler på best practise inden for drift af forsyningsvirk-
somhederne.   
 
Kontaktudvalget kan ikke give instruktioner til Forsyningstilsynet, der er uafhængigt, jf. 
§ 2, stk. 2, i lov om Forsyningstilsynet. 
 
Kontaktudvalgets rådgivning af Forsyningstilsynet sker under møderne, mens rådgiv-
ning af ministeren sker gennem oversendelse af referat fra møderne. 
 

SAMMENSÆTNING 

Kontaktudvalgets medlemmer fremgår af § 3 i Bekendtgørelse om Forsyningstilsynets 
kontaktudvalg, og består foruden Forsyningstilsynets direktør, der er formand for ud-
valget, af én udpeget repræsentant for disse organisationer: 

1) Dansk Affaldsforening 
2) Dansk Energi 
3) Dansk Erhverv 
4) Dansk Fjernvarme 
5) Dansk Industri 
6) De Frie Energiselskaber 
7) Det Økologiske Råd 
8) Klima-, Energi- og, Forsyningsministeriets Departement 
9) Energinet 
10) Energistyrelsen 
11) Forbrugerrådet Tænk 
12) Foreningen Danske Kraftvarmeværker 
13) Foreningen for Slutbrugere af Energi. 
14) Landbrug & Fødevarer 
15) SMVdanmark 
 
Ændringer i sammensætning kan kun ske ved ændring af Bekendtgørelse om Forsy-
ningstilsynets kontaktudvalg.  
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DELTAGERE PÅ MØDE 

Faste mødedeltagere i kontaktudvalgets møder er Forsyningstilsynets direktør, der er 
formand for udvalget, en sekretær ved Forsyningstilsynet og én udpeget repræsentant 
for hver af de repræsenterede organisationer.  
 
Herudover kan Forsyningstilsynet indkalde egne eller eksterne eksperter til drøftelse af 
specifikke punkter på dagsorden.  
 

OM MØDERNE 

Forsyningstilsynet indkalder til møde i kontaktudvalget senest seks uger før mødet af-
holdes. 
 
Forsyningstilsynet fastsætter dagsordenen til møderne, som kontaktudvalgets med-
lemmer kan komme med inputs til (se tidligere). Forsyningstilsynet fremsender dagsor-
den og evt. tilhørende materiale til medlemmerne senest to uger før mødets afhol-
delse. 
 
Forsyningstilsynet afholder møder i kontaktudvalget hvert halve år. 
 
Møderne i kontaktudvalget afholdes i lokaler på Forsyningstilsynets adresse med min-
dre andet aftales. Udvalgets formand leder møderne i henhold til den fremsendte 
dagsorden.  
 
Møderne i kontaktudvalget er som udgangspunkt lukkede for offentligheden. 

REFERAT 

Forsyningstilsynet udarbejder referat fra møderne. Referatet skal i kort form gengive 
de punkter på dagsorden, der er blevet drøftet på kontaktudvalgets møde, samt de 
væsentlige problemstillinger og eventuelle konklusioner, der er fremkommet på mødet. 
 
Kontaktudvalgets medlemmer skal senest 1 uge efter mødet have tilsendt udkast til re-
ferat. Indsigelser og rettelsesforslag til referatet fra de medlemmer, der har deltaget på 
mødet, skal fremsendes til Forsyningstilsynet inden for 1 uge fra fremsendelse af refe-
ratet. 
 
Referatet fra kontaktudvalgsmødet oversendes til Klima-, energi- og forsyningsministe-
ren umiddelbart efter færdiggørelsen.  
 

REFERATET OFFENTLIGGØRES PÅ FORSYNINGSTILSYNETS 
HJEMMESIDE.   
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