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Forsyningspligten for gas sendes i udbud

Energistyrelsen igangsætter tredje udbudsrunde til forsyningspligtig
virksomhed på naturgasområdet.

Som led i det kommende udbud har Energistyrelsen besluttet, at de tre
eksisterende bevillingsområder sammenlægges til ét samlet område. Det
betyder, at der kun udbydes én bevilling, som følger det nye
naturgasdistributionsselskab Evidas geografiske distributionsområde.

De tre eksisterende bevillinger til forsyningspligtig virksomhed udløber den
31. marts 2020.

I udbudsmaterialet stilles der blandt andet krav til, at virksomheden skal
levere gas til de forbrugere i bevillingsområdet, der

• vælger forsyningspligten
• flytter til eller inden for bevillingsområdet, og som ikke har

aftale med anden leverandør
• overføres til den forsyningspligtige virksomhed i forbindelse

med, at forbrugerens aftale med en anden leverandør ophører.

Der er frist for tilbudsgivning 13. januar 2020 kl. 13.00.

Bevilling til forsyningspligtig virksomhed vil blive tildelt den virksomhed,
som kan tilbyde forbrugerne den laveste pris, og som i øvrigt opfylder
generelle krav til teknisk og finansiel kapacitet.



Se udbudsmaterialet på udbudsportalen Ethics.

Kontakt: 

Specialkonsulent, Linda Aaberg, lnag@ens.dk, +45 33 92 68 51

Fuldmægtig, Frank Marcher, fma@ens.dk, +45 22 29 02 75

Illustration: Kort over bevillingsområdet for naturgas

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5a8c611f-a56e-4142-b161-d2b9163dea64/homepage


telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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