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Opgavetyper i Forsyningstilsynet

TILSYN

GODKENDELSER

ØKONOMISK REGULERING

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

ANALYSER OG OVERVÅGNING
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Udpluk af arbejdsplan

TILSYN

GODKENDELSER

ØKONOMISK

REGULERING

o Skærpede krav til funktionel adskillelse af elnet

o Tilsyn med markedsmæssighed

o Kontrol af overholdelse af varmeforsyningsreglerne

o Nye tarifmetoder, herunder producentbetaling på elområdet

o Forrentning af indskudskapital på varmeområdet

o Harmoniserede betingelser for Evida-selskaber

o Indtægtsrammer for el- og gas-selskaber

o Regulering af udnyttelse af overskudsvarme

o Implementering af ny regulering af Energinet
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Udpluk af arbejdsplan

INTERNATIONALT

SAMARBEJDE

ANALYSER OG

OVERVÅGNING

o Norges indtræden i nordisk region

o Revision af netregler (CACM 2.0)

o Hydrogen- og gasdekarboniseringspakke

o Automatisk indikatormodel

o Bidrag til realisering af klimaplan, affaldshåndtering og 

forbrænding

o Igangsætte antologi om regulering af forsyningssektorerne
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Forsyningstilsynets

prioriteringsværktøj
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Forbrug af ressourcer 
2021 fordelt på 
opgavetyper
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Udvikling i forbrug 
af ressourcer fra 
2016 til 2021
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Antal ansatte og vakancer i 
tilsynet

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Normering 55 79 84 84 106 113

Vakancer 2 7note 11 10 10 18

Ansatte 53 72 73 74 96 95

Antal AC ansatte, vakancer og normering pr. 30. juni hvert år

Note 1: 5 af de 7 vakancer i 2017 dækker over nyetablering af centeret for energibesparelser.

Note 2: Bemærk tallene i tabellen er opgjort i antal årsværk.
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Anciennitet hos tilsynets 
medarbejdere
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Anciennitet hos tilsynets 
medarbejdere
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Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Forsyningstilsynet

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antal sager i alt 757 781 729 756 704 881 738 1176

Gns. sagsbehandlingstid i md. 4,6 4,5 4,5 6,0 6,2 6,6 6,5 6,4

Udvikling i sagsbehandlingstid
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Sagstyper i Forsyningstilsynet

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Klagesag 48 41 65 56 13 19 25 47

Anmeldelse/godkendelse 262 337 289 291 384 358 329 382

Egen drift 49 51 29 62 199 228 107 97

Ansøgning/anmodning 175 328 270 106 89 199 131 263

Aktindsigt 128 157 90 138 167 212 146 123

Andet 2 0 0 0 0 0 0 0

Styregruppe sager 0 0 0 0 0 0 0 74

I alt 664 914 743 653 852 1016 738 986

Antal nye sager
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Lov om Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet skal navnlig sikre forbrugernes 
interesser i forsyningssektorerne ved at arbejde for 
høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser på kort 
og lang sigt, en sikker og stabil forsyning samt en 
omkostningseffektiv teknologiudvikling og en 
omkostningseffektiv grøn omstilling.

Formål med tilsynets opgaver, 
udpluk

Elforsyningsloven 

Landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres 
i overensstemmelse med hensynet til elforsynings-
sikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbruger-
beskyttelse. Loven skal sikre forbrugerne adgang til 
billig elektricitet og fortsat give forbrugerne 
indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.

Gasforsyningsloven

Landets gasforsyning tilrettelægges og 
gennemføres i overensstemmelse med hensynet til 
forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø, 
forbrugerbeskyttelse og opfyldelse af EU-retlige 
forpligtelser vedrørende forsyningssikkerheden. 
Loven skal give forbrugerne adgang til billig gas.

Varmeforsyningsloven

Lovens formål er at fremme den mest 
samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, 
anvendelse af energi til bygningers opvarmning og 
forsyning med varmt vand og inden for disse 
rammer at formindske energiforsyningens 
afhængighed af fossile brændsler.
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Et stærkt Forsyningstilsyn

Forsyningstilsynet skal være forbrugernes vagthund 
på forsyningsområdet. 

Forsyningstilsynet skal varetage forbrugernes 
interesser ved at arbejde for høj effektivitet, lave 
priser på kort og langt sigt, en sikker og stabil 
forsyning samt en omkostningseffektiv 
teknologiudvikling og en omkostningseffektiv grøn 
omstilling. I den forbindelse skal Forsyningstilsynet: 

1) Administrere reguleringen og føre tilsyn med 
forsyningssektorerne.

2) Analysere og monitorere forsyningssektorerne med 
henblik på at skabe gennemsigtighed i og grundlag for 
løbende regeloptimering. 

3) Bidrage til regeludviklingen på området.

Den politiske aftale

Ny organisering

Partierne er enige om, at sagsforberedelse og 
beslutningskompetence skal integreres i én 
organisation, der ledes af en uafhængig direktør 
med fuld beslutningskompetence i alle de sager, der 
forelægges Forsyningstilsynet. 

Direktøren udpeges af ministeren for en fast periode 
på 5 år med mulighed for forlængelse én gang. 

Direktøren agerer uafhængigt af regeringen og kan 
som udgangspunkt ikke afskediges indenfor sin 
funktionsperiode. 
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Feedback og dialog

Tilsynet har som administrerende myndighed en 
særlig indsigt i, hvordan reguleringen af 
forsyningssektoren fungerer i praksis. 

Der skal derfor sikres styrket feedback fra 
Forsyningstilsynet til lovgiver, så Forsyningstilsynets 
viden og erfaring bringes bedst muligt i anvendelse i 
regeludviklingen og det politiske arbejde. 

Der skal samtidig fastsættes klare rammer for, at 
Forsyningstilsynet indgår i en aktiv dialog med både 
branchen og forbrugerne om reguleringen af 
sektorerne, så forsyningsselskaberne får gode 
betingelser for at drive deres virksomhed på en 
måde, der gavner forbrugerne.

Den politiske aftale
Et stærkt Forsyningstilsyn 

En smidig regulering

Forsyningsselskabernes rammebetingelser udvikler 
sig hurtigt. For at sikre en mere smidig regulering er 
partierne enige om, at der på sigt skal arbejdes for 
øget rammelovgivning. Det skal muliggøre en hurtig 
tilpasning af reglerne til selskabernes ændrede 
rammebetingelser.

Forsyningstilsynet skal i højere grad have ansvar for 
at udforme og implementere de tekniske regler på 
området indenfor en ramme, der fastsættes ved lov. 

Evaluering 

Der gennemføres senest i 2021 en evaluering af den 
nye organisering
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Vi skaber rammer for en velfungerende forsyningssektor

Effektiv forsyning til gavn for klimaneutralt samfund og forbrugere

VISION

MISSION

VORES VISION OG MISSION
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INDSATSOMRÅDER & VÆRDIER

Effektiv myndighed Høj arbejdsglæde Fagligt udsynSynlig effekt Inddragende dialog

Engagement Ekspertise UdsynResultater Troværdighed
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Regulering og fokus ud over vores 
traditionelle tilsyn på længere sigt

Tariffer

Hydrogen

Energi Ø’er

Markedsmæssighed

Dynamisk regulering
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Tak for denne gang


