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Forsyningssektoren har hvert år store omkostninger, som finansieres af borgere og virksomheder, når de
betaler for ydelser som el, gas, varme, vand, affald og tele. En gennemsnitlig husstand bruger ca. 37.000
kr. om året på forsyningsydelser, og forsyningssektoren har således stor betydning for husholdningers
økonomi og virksomhedernes konkurrenceevne. Det er derfor vigtigt at sikre, at forbrugerne ikke
betaler for meget for de ydelser, de får. En forudsætning herfor er et stærkt og effektivt tilsyn. Partierne
er derfor enige om, at tilsynet med el-, gas- og varmesektoren skal styrkes og er enige om følgende:
1.

Et stærkt Forsyningstilsyn
Energitilsynet skifter navn til Forsyningstilsynet. 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 i overensstemmelse med
relevant sektorlovgivning
2) Analysere og monitorere forsyningssektorerne med henblik på at skabe gennemsigtighed i og
grundlag for løbende regeloptimering.
3) Bidrage til regeludviklingen på området for at sikre en effektiv efterlevelse af de politiske
målsætninger, stabile rammebetingelser for selskaberne og varetage forbrugernes interesser på
kort og på lang sigt.

2. 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.
3. 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.

4. 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. Det skal understøtte, at forsyningssektoren
udvikler sig i overensstemmelse med de politiske målsætninger.
Den nærmere fastlæggelse af Forsyningstilsynets opgaver og beføjelser analyseres nærmere og
fastlægges som udgangspunkt i de relevante sektorlove.
5. Evaluering
Der gennemføres senest i 2021 en evaluering af den nye organisering.

