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Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 

Christiansborg  

1240 København K 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 13. november 2020 stillet mig 

følgende spørgsmål 23 til L 67, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stil-

let efter ønske fra Carsten Kissmeyer (V). 

Spørgsmål 23 

Forsyningstilsynet, der er en politisk uafhængig myndighed, gives med forslaget en 

række beføjelser til at udstede regler om f.eks. netudviklingsplaner, netvirksomhe-

ders indkøb af nettab, energilageraktiviteter samt krav til elregning. Det har der væ-

ret en del kritik af i høringsfasen. Hvad er ministerens holdning til dette? Hvordan 

opretholdes den demokratiske kontrol med regler for borgere og virksomheder, når 

de fastsættes uden for ministerens kontrolbeføjelser, og kunne beføjelserne i stedet 

blive tillagt Energistyrelsen? 

Svar 

Delegation af bemyndigelser til Forsyningstilsynet er sket på baggrund af et hensyn 

om at sikre synergi i tilsynet, hvor de, der udfører tilsynet, også har mulighed for 

hurtigt og smidigt at udarbejde eller justere de konkrete regelsæt vedr. processer 

og indhold, som netop sikrer et effektivt tilsyn. Udmøntningen af det konkrete lov-

forslag er således i tråd med aftale om Et stærkt Forsyningstilsyn fra oktober 2017, 

som blev indgået under den tidligere regering.  

 

Det bemærkes, at elmarkedsdirektivet flere steder specifikt tillægger Forsyningstil-

synet fx godkendelseskompetencer og kompetence til at udarbejde fx rammer for 

elmarkedets aktører. Det gælder navnlig ift. elmarkedsdirektivets bestemmelser om 

energilageraktiviteter, hvor Forsyningstilsynet tillægges kompetencer ift. netvirk-

somheders og Energinets udbud af energilageraktiviteter, som reflekteres i lov-

forslagets § 47 a, stk. 3.  

 

Bortset fra disse tilfælde kan beføjelserne i princippet tillægges Energistyrelsen. 

Det vil dog, efter min vurdering, ske på bekostning af den synergi, der er ved at 

samle regeludstedelsen for visse områder af elforsyningsloven i Forsyningstilsynet. 

 

Jeg henviser i øvrigt til min besvarelse af KEF L 67 spm. 15. 

 

Med venlig hilsen  

 

Dan Jørgensen 
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