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Opfølgning på Energistyrelsens tilsyn med netvirksomheder 
2022 
 

I forbindelse med Energistyrelsens årlige tilsyn med de bevillingshavende netvirk-

somheder har Energistyrelsen sendt et tilsynsbrev til Konstant Net A/S den 5. juni 

2022 med henblik på at føre tilsyn med, om netvirksomheden lever op til kravene til 

at varetage den bevillingspligtige aktivitet.  

 

Der er ført tilsyn med, om bevillingshaverne har den fornødne personelle, tekniske 

og finansielle kapacitet, som fremgår af elforsyningsloven (herefter EFL) § 50, stk. 

1. Endvidere har Energistyrelsen gennemgået netvirksomheders vedtægter og an-

dre relevante dokumenter til brug for en vurdering af, om EFL’s forbrugerrepræsen-

tationskrav, jf. EFL §§ 40 – 44 i lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 om el-

forsyning (EFL), er opfyldt.  

 

Formålet med dette brev er at give en tilbagemelding på Energistyrelsens tilsyn 

med Konstant Net A/S’s personelle, tekniske og finansielle kapacitet samt forbru-

gerrepræsentationskrav for 2022.  

 

Personel kapacitet 

Konstant Net A/S har i besvarelsen af tilsynsbrevet redegjort for den personelle ka-

pacitet i netvirksomheden.  

 

Det er Energistyrelsens vurdering, at Konstant Net A/S opfylder kravet om personel 

kapacitet jf. EFL § 50, stk. 1. Energistyrelsen har derfor ingen yderligere bemærk-

ninger. 

 

Teknisk kapacitet 

Konstant Net A/S har i besvarelsen af tilsynsbrevet angivet, at der ikke er sket æn-

dringer i bevillingshavers tekniske kapacitet siden seneste tilsyn. 

 

Det er Energistyrelsens vurdering, at Konstant Net A/S til stadighed overholder kra-

vet om teknisk kapacitet, jf. EFL § 50, stk. 1. Energistyrelsen har derfor ingen yder-

ligere bemærkninger. 
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Finansiel kapacitet 

Konstant Net A/S har i besvarelsen af tilsynsbrevet redegjort for den finansielle ka-

pacitet i netvirksomheden pba. en række nøgletal som beskrevet i tilsynsbrevet af 

den 5. juni 2022.  

 

Det er Energistyrelsens vurdering, at Konstant Net A/S har den fornødne finansielle 

kapacitet til at drive netvirksomhed på baggrund af de fremsendte nøgletal ifm. til-

synet. Energistyrelsen har derfor ingen yderligere bemærkninger. 

 

Forbrugerrepræsentation  

På baggrund af de indhentede vedtægter er det Energistyrelsens vurdering, at Kon-

stant Net A/S overholder elforsyningslovens forbrugerrepræsentationskrav, jf. §§ 40 

– 44. Energistyrelsen har derfor ingen yderligere bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Nielsen   

kontorchef 

 


