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Høringsbrev 

Høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af nettab 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om udbud af nettab i høring.  

 

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

te høringsliste, ligesom det er offentliggjort på Høringsportalen og Forsyningstilsynets 

hjemmeside.  

 

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

med bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen. 

 
Baggrund og indhold 

 

Det følger af § 45 a, stk. 1, i elforsyningsloven, at en netvirksomhed skal optræde som 

neutral markedsformidler ved anskaffelse af den elektricitet, som netvirksomheden 

skal anvende til dækning af nettab i virksomhedens netområde. Netvirksomheden skal 

anvende metoder, der er gennemsigtige, ikke-diskriminerende og markedsbaserede.  

 

Ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 1499 af 29. juni 2021 om varetagelse af netvirk-

somhedsaktiviteter er det fastsat, at den metode, som netvirksomhederne skal anven-

de i ovennævnte tilfælde, er udbud. Forsyningstilsynet har fået til opgave at fastsætte 

de nærmere regler for denne udbudsproces, jf. § 17 i bekendtgørelse om netvirksom-

hedsaktiviteter. 

 

Med udstedelse af bekendtgørelse om udbud af nettab udmøntes denne opgave. Be-

kendtgørelsen fastsætter de krav, som netvirksomhederne skal overholde ved udbud 

af kontrakt om anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab og eventuelle kontrakter 

om annullering af VE-oprindelsesgarantier.  

 

Det følger af bekendtgørelsen, at en netvirksomhed fremover skal annoncere sine 

udbud på udbudsportalen www.udbud.dk, som drives af Konkurrence- og Forbruger-

styrelsen. Dermed sikres der en åbenhed, der gør, at ikke kun allerede registrerede 

elhandelsvirksomheder har mulighed for at orientere sig om udbuddet. Dermed skabes 

der et øget potentiale for konkurrence, ligesom det skaber åbenhed om processen og 

minimerer risikoen for diskrimination. 

 

 

http://www.udbud.dk/
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Ikrafttrædelse 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022. 

 

Høringsfrist 

 

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte ud-

kast med bilag senest den 2. november 2021. Eventuelle bemærkninger bedes sendt 

på mail til Forsyningstilsynets hovedpostkasse post@forsyningstilsynet.dk med c.c. til 

sums@forsyningstilsynet.dk. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på hjemmesiden 

www.hoeringsportalen.dk (Høringsportalen), når bekendtgørelsen er udstedt. Ved 

afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder af-

senders navn og mailadresse.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Susanne Møller Svenssen på 

sums@forsyningstilsynet.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Møller Svenssen (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. 41715363 

sums@forsyningstilsynet.dk 
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