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NOTAT 

HØRINGSBREV - REDEGØRELSE FOR 

ELFORSYNINGSSIKKERHED 2019 
 

 

Energinet sender hermed Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019 (RFE2019) i høring.  

 

RFE2019 er vedlagt dette dokument. 

 

1. Baggrund og formål 

I 2018 blev lov om elforsyning1 (herefter elforsyningsloven) revideret, hvilket udmøntes i be-

kendtgørelse om systemansvarlig virksomhed2 (herefter systemansvarsbekendtgørelsen). Lov-

ændringen indebærer blandt andet, at Energinet årligt skal udgive en redegørelse for elforsy-

ningssikkerhed og på baggrund af de i redegørelsen foretagne analyser give en begrundet 

anbefaling til klima-, energi- og forsyningsministeren om, hvorvidt niveauet for elforsyningssik-

kerheden bør ændres.   

 

2. Retsgrundlag 

Energinet er i henhold elforsyningslovens § 27 a ansvarlig for udarbejdelse af en årlig redegø-

relse om elforsyningssikkerheden med anbefalinger om det fremtidige niveau for elforsynings-

sikkerheden.  

 

Redegørelsen skal leve op til kravene i §§ 27-35 i systemansvarsbekendtgørelsen. Det følger 

blandt andet af § 27, at 

 

Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde 

1)  en statistisk opgørelse af elforsyningssikkerheden, som minimum opgjort som antal af-

brudsminutter, 

2)  en vurdering af den fremtidige elforsyningssikkerhed, herunder prognoser for effekttilstræk-

kelighed, 

3)  oplysninger om eventuelle nye foranstaltninger, der er nødvendige for at opretholde det 

fastlagte niveau for elforsyningssikkerhed samt et estimat af omkostninger forbundet hermed, 

og 

4)  oplysninger om omkostninger forbundet med opretholdelse af elforsyningssikkerheden, 

herunder oplysninger om realiserede omkostninger til indkøb af systemydelser. 
 

1
 Bekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 2019 af lov om elforsyning. 

2
  Bekendtgørelse nr. 1217 af 15. oktober 2018 om ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 

eltransmissionsnettet m.v. 
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Stk. 3. Energinet skal på baggrund af de i redegørelsen foretagne analyser give en begrundet 

anbefaling til energi-, forsynings- og klimaministeren om, hvorvidt niveauet for forsyningssik-

kerheden bør ændres. 

Stk. 4. Anbefalingen skal indeholde mulige tiltag til ændring af elforsyningssikkerheden ledsaget 

af en vurdering af de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster ved de anbefalede tiltag. 

 

Energinet skal i henhold til § 34 i sende redegørelsen i 4 ugers offentlig høring.  

 

3. Høringsperioden 

RFE2019 udsendes i offentlig høring og distribueres via e-mail i henhold til vedlagte liste over 

høringsparter.  

 

Høringsudgaven findes også på www.energinet.dk under Høringer.  

 

Høringssvar bedes indført i vedlagte høringsskema og fremsendt via e-mail til Bjarke Nepper-

Rasmussen, bru@energinet.dk med kopi til myndighed@energinet.dk senest  

 

fredag den 27. september 2019, kl. 15.30 

 

Eventuelt uddybende spørgsmål til RFE2019 bedes rettet til Nicolai Zarganis, 

nza@energinet.dk,  eller Bjarke Nepper-Rasmussen, bru@energinet.dk. Energinet vil under 

høringen afholde et dialogmøde om RFE2019. Følg med på Energinets hjemmeside for mere 

information om dette arrangement.  

 

Det bemærkes, at alle høringssvar også vil blive indarbejdet i høringsnotat til klima-, energi-, og 

forsyningsministeren og offentliggjort på www.energinet.dk. Klima-, energi- og forsyningsmini-

steren vil på baggrund af RFE2019 fastlægge og udmelde det ønskede niveau for elforsynings-

sikkerhed senest januar 2020, jf. § 35 i systemansvarsbekendtgørelsen.  
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