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Europaudvalget har i brev af 20. december 2017 stillet mig følgende KOM (2016) 

0864 spørgsmål 6, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Søren Søndergaard (EL). 

 

Spørgsmål 6 

 

I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministe-

ren oversende et notat, som redegør for, hvilke retlige konsekvenser der vil 

være for danske aktører og danske forbrugere som følge af indarbejdelsen af 

direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet i dansk  

ret. 

 

Svar 

Der blev den 17. januar 2018 oversendt et midlertidigt svar til udvalget, efter-

som det efterspurgte notat ville kræve en dybdegående juridisk undersøgel-

se, der ikke kunne udarbejdes inden for fristen for svaret.  

 

Det efterspurgte notat vedlægges dermed dette svar. Notatet beskriver de 

retlige konsekvenser som følge af indarbejdelsen af forslag til revision af di-

rektivet om fælles regler for det indre marked for elektricitet (el-

markedsdirektivet).  

 

Det er overordnet vurderingen, at revisionen af el-markedsdirektivet kun i 

mindre grad vil have retlige konsekvenser for de danske forbrugere. I Dan-

mark er vi allerede langt i forhold til at sikre forbrugernes rettigheder. Det 

gælder f.eks. i forhold til frit valg af leverandører, leverandørernes oplys-

ningsforpligtelser og klageadgang. Forslaget er således en tilnærmelse til 

den eksisterende markedsregulering i Norden, herunder den eksisterende 

regulering af detailmarkedet i Danmark. 

 

Der er dog en række forslag i el-markedsdirektivet som udvider forbrugernes 

rettigheder ved bl.a. at give forbrugerne ret til at indgå en aftale med aggre-

gatorer om salg af fleksibilitet samt ret til at stifte energifællesskaber, hvori 

forbrugerne kan købe og sælge strøm samt selv stå for infrastruktur.  
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Forslaget vurderes desuden at have visse retlige konsekvenser for de dan-

ske aktører. Af notatet fremgår det, at forslaget bl.a. indeholder en række 

nye krav til distributions- og transmissionsoperatørernes organisering og ud-

førelse af opgaver.  

 

For distributionsoperatørerne (DSO’erne) gælder det overordnet, at 
DSO’erne ved forslaget tilskrives en større og mere aktiv rolle end i dag. 

Forslaget indeholder ligeledes en række nye krav til transmissionsoperatø-

rerne (TSO’erne) samt en beskrivelse af deres rolle og opgaver. I forslaget 

stilles der bl.a. krav om, at TSO’erne i højere grad end i dag skal samarbejde 

og koordinere med andre landes TSO’er via regionale driftscentre.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lars Chr. Lilleholt 

 


