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HØRING OVER 4 BEKENDTGØRELSER OM BETALING 

FOR MYNDIGHEDSBEHANDLING I FORSYNINGSTIL-

SYNET 

Til høringsparter 

Forsyningstilsynet sender hermed vedlagte udkast til 4 nye bekendtgørelser om Forsy-

ningstilsynets gebyrfinansiering efter lov om elforsyning, lov om gasforsyning, lov om 

varmeforsyning og lov om Forsyningstilsynet i høring. 

BAGGRUND OG INDHOLD 

Forsyningstilsynet er gebyrfinansieret, og gebyret betales af de forsyningsvirksomhe-

der, som Forsyningstilsynet fører tilsyn med. Forsyningstilsynet er bemyndiget til at 

fastsætte de nærmere regler om fordeling af betalingen til Forsyningstilsynet fra forsy-

ningsvirksomhederne efter § 44, stk. 3, i lov om gasforsyning, § 78, stk. 3, i lov om el-

forsyning, § 23 c, stk. 3, i lov om varmeforsyning samt § 11, stk. 2, i lov om Forsy-

ningstilsynet. 

 

De 4 bekendtgørelser, som sendes i høring, har som overordnet formål at sikre, at For-

syningstilsynets gebyropkrævning svarer så præcist som muligt til de faktiske omkost-

ninger, som Forsyningstilsynets opgaver medfører.  

 

Alle 4 bekendtgørelser er nye hovedbekendtgørelser, men strukturen bygger videre på 

de gældende gebyrbekendtgørelser.  

 

De nye bekendtgørelser medfører ændringer af grundgebyrernes størrelse.  

Forsyningstilsynet vurderer, at der er behov for at ændre satserne efter alle 4 bekendt-

gørelser. Der er i vidt omfang tale om, at grundgebyrsatserne fastsættes til 0,00 kr. Dette 

skyldes, at Forsyningstilsynet i 2021 og til dels i 2020 har opbygget en overdækning på 

de forskellige gebyrområder. For så vidt angår myndighedsarbejdet med relation til el-

net, er der dog i løbet af 2020 og 2021 opstået en underdækning, som skyldes en sti-

gende aktivitet vedrørende elnetreguleringen. Derfor ses der på dette område en stig-

ning i gebyrsatserne i forhold til de foregående år.  

 

På gasområdet for transmissions-, lager- og handelsselskaber forbliver satserne 0 kr.  

Forsyningstilsynet vurderer, at det timebaserede gebyr samt tidligere års overdækning 

på området dækker omkostningerne i 2022. Det timebaserede gebyr og den resterende 
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del af overdækningen er dog ikke tilstrækkelig til at dække samtlige budgetterede om-

kostninger for gasdistributionsselskaberne, hvor de nye grundgebyrsatser er 650,00 kr. 

pr. mio. Nm3.   

 

På el-området er der også flere grundgebyrsatser, der fastsættes til 0,00 kr. Ligeledes 

vil grundgebyrsatserne for myndighedsbehandling i medfør af lov om Forsyningstilsynet 

fastsættes til 0,00 kr. for gas- og varmevirksomhederne. Dette hænger til dels sammen 

med, at Forsyningstilsynet ændrer på fordelingen mellem forsyningsarter i opkrævnin-

gen for myndighedsbehandling efter lov om Forsyningstilsynet. Fordelingen baseres på 

den nuværende tidsregistrering. 

  

Foruden ændringen af gebyrsatserne, så er der i de nye bekendtgørelser en række 

mindre ændringer i forhold i gældende gebyrbekendtgørelser.  

De nye gebyrsatser samt bemærkninger til de konkrete ændringer for de enkelte be-

kendtgørelser gennemgås nedenfor. 

NY BEKENDTGØRELSE OM BETALING FOR MYNDIGHEDSBEHANDLING I 

FORSYNINGSTILSYNET EFTER LOV OM ELFORSYNING 

 

Betalingsforpligtelserne for elhandelvirksomheder vil i den nye bekendtgørelse om be-

taling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning blive æn-

dret i forhold til gældende bekendtgørelse.  

 

Den nye bekendtgørelse vil sikre, at alle elhandelsvirksomheder – uanset om der er 

pligt til at indberette priser til elpris.dk – er med til at bære en række opgaver, som nu 

skal udføres over for alle elhandelsvirksomheder. Alle elhandelvirksomheder vil frem-

over være omfattet af § 6 i den nye bekendtgørelse, medens betaling i medfør af § 7 

retter sig specifikt mod elhandelvirksomheders indberetning til el-pris.dk  

NYE GEBYRSATSER FOR ELFORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

Grundgebyrsatserne for lov om elforsyning fastsættes som følgende for elektricitet pr. 

GWH, der transporteres/leveres til forbrug i Danmark:  

- § 3, Energinets betalingsforpligtelser: 0 kr.   

- § 5, netvirksomheders betalingsforpligtelser: 1.069,46 kr. 

- § 6, elhandelsvirksomheders betalingsforpligtelser: 0 kr.   

- § 7, elhandelsvirksomheder (som indberetter elpris.dk)’s betalingsforpligtelser: 

0 kr. 

- § 8, Energinet, netvirksomheders og elhandelsvirksomheders fælles betalings-

forpligtelser: 0 kr. 

- § 9, netvirksomheders og elhandelsvirksomheders fælles betalingsforpligtel-

ser: 28,50 kr.  (uændret) 

 

NY BEKENDTGØRELSE OM BETALING FOR MYNDIGHEDSBEHANDLING I 

FORSYNINGSTILSYNET EFTER LOV OM GASFORSYNING 

 

I bekendtgørelsen om betaling for myndighedsbehandling efter lov om gasforsyning er 

der foretaget en række ændringer i forhold til tidligere bekendtgørelser.  
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Som følge af Lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedva-

rende energi og forskellige andre love bekendtgjort ved L.923 den 18. maj 2021, vil der 

i den nye bekendtgørelse fremover blive benyttet betegnelsen ”gasforsyning” i stedet 

for tidligere ”naturgasforsyning”. Ligeledes vil betegnelsen ”naturgas” flere steder i den 

nye bekendtgørelse erstattes af betegnelsen ”gas”. Desuden vil der i stedet for beteg-

nelserne ”distributionsnet” og ”transmissionsnet” blive benyttet betegnelserne ”distribu-

tionssystem” og ”transmissionssystem”, så betegnelserne svarer til formuleringerne i 

den nye lov.  

 

Af praktiske hensyn er § 9 og § 10 i de tidligere bekendtgørelser skrevet sammen, da 

subjektet (gasleverandører, der har indrapporteret priser til Gasprisguiden) og opgørel-

sesmetoden har været identiske i de to bestemmelser.  

NYE GEBYRSATSER FOR GASFORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

 

Grundgebyrsatserne for lov om gasforsyning, der fastsættes på baggrund af mængder 

der transporteres/sælges til forbrug i Danmark, fastsættes som følgende: 

- § 3, transmissionsselskabets betalingsforpligtelser: 0 kr. (uændret) 

- § 4, lagerselskabets betalingsforpligtelser: 0 kr. (uændret) 

- § 7, gasdistributionsselskabers betalingsforpligtelser: 650,00 kr. pr. mio. Nm3 

- § 9, gasleverandørers (der har indberettet priser til Gasprisguiden) betalings-

forpligtelser: 0 kr. (uændret)  

- § 10, transmissionsselskabets, gasdistributionsselskabers og gasleverandø-

rers fælles betalingsforpligtelser: 0 kr. (uændret) 

- § 11, gasdistributionsselskabers og gasleverandørers fælles betalingsforplig-

telser: 0 kr. (uændret) 

 

NY BEKENDTGØRELSE OM BETALING FOR MYNDIGHEDSBEHANDLING I 

FORSYNINGSTILSYNET EFTER LOV OM VARMEFORSYNING 

 

Der er ingen formelle ændringer i bekendtgørelsen om betaling for myndighedsbe-

handling i Forsyningstilsynet efter lov om varmeforsyning i forhold til gældende be-

kendtgørelse. 

NYE GEBYRSATSER FOR VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

Satsen for lov om varmeforsyning fastsættes til 120,04 kr. pr. TJ varme leveret ab 

værk.  

 

NY BEKENDTGØRELSE OM BETALING FOR MYNDIGHEDSBEHANDLING  

EFTER LOV OM FORSYNINGSTILSYNET 

 

Der er ingen formelle ændringer i bekendtgørelsen om betaling for myndighedsbe-

handling efter lov om Forsyningstilsynet i forhold til gældende bekendtgørelse.  

NYE GEBYRSATSER EFTER LOV OM FORSYNINGSTILSYNET 
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Satserne for lov om Forsyningstilsynet fastsættes som følgende for forsyningsvirksom-

heder: 

- § 2, Energinet, netvirksomheders og elhandelsvirksomheders betalingsforplig-

telser: 54,89 kr. pr. GWH 

- § 4, Transmissionsselskabets, lagerselskabets, gasdistributionsselskaber og 

gasleverandørers betalingsforpligtelsers: 0 kr. pr. mio. Nm3 

- § 6, Varmeforsyningsvirksomheders betalingsforpligtelser: 0 kr. pr. TJ varme 

leveret ab værk 

 

IKRÆFTTRÆDELSE  

 

De nye bekendtgørelser forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.  

HØRINGSFRIST 

 

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@Forsyningstilsynet.dk med kopi til 

sste@Forsyningstilsynet.dk senest 12. november 2021. Høringssvar bedes venligst 

påført Forsyningstilsynets journalnummer 21/11300. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende beregningsmetoden eller beregningen af satserne 

kan rettes til specialkonsulent Jytte Runa Jakobsen på telefon 41715412 eller e-mail til 

jrja@Forsyningstilsynet.dk. 

 

Eventuelle andre spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Søren Asbjørn Christensen Sten-

bøg på telefon 29488110 eller på e-mail sste@Forsyningstilsynet.dk eller kontorchef 

Pia Rønager på telefon 41715371 eller på e-mail pr@Forsyningstilsynet.dk 

 

Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen, www.hoeringsporta-

len.dk efter endt høringsperiode. 

 

Med venlig hilsen  

 

Søren Asbjørn Christensen Stenbøg 

 


