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Høringssvar fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører til ny bekendtgørelse ved-
rørende Forsyningstilsynets kontaktudvalg 

 

FRI vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar. Vi finder, at nedsæt-

telsen af et kontaktudvalg for Forsyningstilsynet, med det nye mandat der lægges 

op til, er en grundlæggende god idé. Men i sammensætningen af udvalget mangler 

de neutrale kompetencer, som de uvildige rådgivere vil kunne bidrage med. FRI 

vil derfor anmode om at blive medlem af Forsyningstilsynets kontaktudvalg. 

 

Samfundsudviklingen er et bærende element i FRI’s forretningsgrundlag. FRI skal 

bidrage til udviklingen af samfundet til gavn for borgerne, virksomhederne og 

Danmarks konkurrenceevne. Forsyningssektorerne er en grundsten i et moderne 

samfund. FRI mener, at Forsyningstilsynets rolle er central for at sikre, at den af 

samfundet ønskede udvikling opnås til fordel for forbrugerne.  

 

FRI har en dyb ekspertviden indenfor den enkelte forsyningssektor og på tværs af 

alle forsyningssektorerne. FRI’s interesser er ikke tæt forbundent til en bestemt 

forsyningsart eller et produkt. FRI kan derfor bidrage med en uafhængig rådgiv-

ning og sparring med Forsyningstilsynet, som er balanceret i forhold til forsynin-

gernes, forbrugerne og samfundets interesser. 

 

Denne balancerede ekspertviden vil styrke kontaktudvalgets rådgivning overfor 

Forsyningstilsynet og energi-, forsynings-, og klimaministeren om forhold, som 

kan sikre en fortsat udvikling i forsyningssektorerne. 

 

Det skal i den forbindelse fremhæves, at FRI’s ekspertviden ikke er afgrænset til 

viden om tekniske løsninger, drift og vedligehold, som bidrager til at forsynings-

selskaberne opnåelse af den ønskede kvalitet. FRI’s har også stor indsigt og viden 

om forsyningssektorernes økonomiske regulering og hvordan et omkostningsef-

fektivt system på kort og lang fastholdes til gavn for forbrugerne.   

 

Ovennævnte viden efterspørges også af branchens kunder i udlandet, hvorfor FRI 

tillige kan bidrage med erfaringer fra udlandet, baseret på viden i vores medlems-

virksomheder. 

 

FRI vil med dette høringssvar anmode om at blive medlem af Forsyningstilsynets 

kontaktudvalg. 
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I tilfælde af spørgsmål eller ved behov for uddybninger kan Majbritt Juul kontak-

tes på 2678 2679 eller mj@frinet.dk. 

 

Til orientering er et link til FRI’s scenarierapport ”Fremtidens Forsyning 2035”: 
http://www.frinet.dk/energi/temaer/forsyningsscenarier2035/rapport-fremtidens-forsyning-2035-fire-mulige-scenarier  
 

Rapporten beskriver og analyserer fire udfaldsrum for fremtidens forsyning ud fra 

sektorstruktur (integration eller opsplitning af sektorerne) og styring (stat og mar-

ked). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Garver   Majbritt Juul 

Direktør     Chefkonsulent Energi og Byggeri 
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