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Høring over forslag til Lov om Forsyningstilsynet 

 

Landbrug & Fødevarer støtter og har længe arbejdet for at understøtte indsatsen for større 

effektivitet i forsyningssektorerne og mener, at der er brug for gennemgribende reformer af 

forsyningssektorerne med fokus på effektiviseringer og omkostningseffektivitet - gennem effektiv 

regulering, styrket kontrol og en markedsorienteret tilgang.  

 

For Landbrug & Fødevarer er det vigtigt at sikre robust lovgivning på forsyningsområdet og 

herunder sikre et tilsyn, der har de nødvendige kontrol- og sanktionsmuligheder. Derfor bakker vi 

op om et samlet forsyningstilsyn, der kan føre tilsyn på et meget kompliceret område, hvor der er 

vigtige synergier mellem de forskellige sektorer. 

 

I forhold til de konkrete forslag har Landbrug & Fødevarer følgende kommentarer:   

 

- L&F bakker op om et Forsyningstilsyn, der har større uafhængighed og autonomi, samt at 

tilsynet fremadrettet inddrages tættere i det regeludviklende arbejde.  

- L&F bakker op om, at Forsyningstilsyn af egen kraft skal kunne gennemføre flere analyser og 

øget monitorering af sektoren for at sikre løbende effektiviseringer. 

- L&F bakker op om ambitionen om at skabe større gennemsigtighed i forsyningssektoren, da 

forbrugerne længe har været udfordret af ringe gennemsigtighed i forhold til pris, kvalitet og 

leverancer. Det er afgørende, at sagsbehandlingen i den forbindelse – og generelt – skal være 

effektiv. Dertil skal sikres de nødvendige ressourcer til tilsynet.  

- L&F bakker op om, at tilsynet skal have et øget forbrugerfokus. Det er bydende nødvendigt, at 

effektiviseringer af sektoren kommer forbrugerne til gode. Omvendt er det også nødvendigt, at 

den langsigtede forsyningssikkerhed sikres. 

- Med hensyn til Forsyningstilsynets dialog med branchen og forbrugerne vil Landbrug & 

Fødevarer foreslå, at der oprettes et lovfæstet interessentforum, hvor relevante aktører indgår, 

herunder energibrancherne, forbrugerrepræsentanter og evt. producentrepræsentanter.  

- L&F noterer sig, at der i lovbemærkningerne anføres, at Forsyningstilsynet umiddelbart skal 

”overtage Energitilsynets opgaver på energiområdet, men der vil også være mulighed for, at 

Forsyningstilsynet senere kan overtage tilsynet eller andre opgaver i relation til andre 

forsyningssektorer”. I den forbindelse vil vi opfordre til at inkludere tilsynet på vandområdet, 

som har en naturlig tilknytning til de andre forsyningssektorer, og at der formodes at kunne 

opnås positive synergieffekter ved sammenlægning.  

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde muligheden for at vende tilbage med yderligere 

kommentarer, hvis vi finder det nødvendigt.  
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Med venlig hilsen 
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