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Høring over fire bekendtgørelser om betaling for myndigheds-
behandling i Forsyningstilsynet 

 

Hermed sendes udkast til fire nye bekendtgørelser om Forsyningstilsynets gebyrfinan-

siering efter lov om elforsyning, lov om gasforsyning, lov om varmeforsyning og lov om 

Forsyningstilsynet i høring.  

 

Høringsmaterialet er sendt til de virksomheder og myndigheder, der fremgår af ved-

lagte høringsliste, ligesom det er offentliggjort på Høringsportalen og Forsyningstilsy-

nets hjemmeside. 

 

Høringen sker med henblik på at give interesserede aktører mulighed for at komme 

med bemærkninger til udkastet til bekendtgørelserne.  

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 fire bekendtgørelser, som sendes i høring, har som overordnet formål at sikre, at 

Forsyningstilsynets gebyropkrævning svarer så præcist som muligt til de faktiske om-

kostninger, som Forsyningstilsynets opgaver medfører.  

 

Alle fire 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 i en del af satserne i alle fire 

bekendtgørelser.  

 

https://virk.dk/digitalpost/new/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
https://post.borger.dk/send/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
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På elområdet stiger gebyret for transmissionsselskabet. Dette skyldes blandt andet, at 

aktiviteten på transmissionsområdet er for opadgående. For elhandelsvirksomhederne 

ses også en stigning, da der ikke længere er en overdækning på området sammen-

holdt med en stigende aktivitet på området. Til gengæld falder gebyrsatserne for elnet-

selskaberne, da aktiviteten vedrørende elnetselskaber ikke har været så høj i 2022 

som forudsat ved fastsættelsen af sidste års gebyrsatser.  

 

På gasområdet forbliver satserne på 0 kr. for lager- og handelsselskaber. På den an-

den side hæves satserne for både TSO og distributionsselskaber, idet der i 2022 har 

været en meget høj aktivitet på disse to områder, hvilket har betydet, at områderne i 

2022 formentlig vil udvise en underdækning, som vil skulle dækkes af opkrævningerne 

i 2023.   

 

På varmeområdet nedsættes gebyret. Der er endnu ikke taget konkret stilling til, hvor-

ledes Forsyningstilsynet skal løse nye opgaver på varmeområdet (prislofter for over-

skudsvarme, geotermi m.v.) og Forsyningstilsynet opkræver derfor ikke gebyrer til løs-

ning af disse opgaver. 

 

For lov om Forsyningstilsynet er der behov for at hæve satserne på elområdet, idet 

2022 forventes at udvise underskud på dette område. Gebyrsatsen for gas og varme 

fastholdes i denne bekendtgørelse.  

 

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

ændringer i forhold til de 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 

 

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov 

om elforsyning er blevet opdateret, således at den indeholder henvisninger til de be-

kendtgørelser, som Forsyningstilsynet fører tilsyn med.  

 

Således er der i § 2, nr. 1, indsat en henvisning til bekendtgørelse om indtægtsramme 

og reguleringsregnskab for den, der varetager transmissionsvirksomhed af elektricitet, 

bekendtgørelse om indtægtsramme og reguleringsregnskab for den, der varetager sy-

stemansvarlig virksomhed og bekendtgørelse om indtægtsramme og reguleringsregn-

skab for den, der varetager datahub. 

NYE GEBYRSATER FOR ELFORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

Grundgebyrsatserne for elforsyningsvirksomhederne fastsættes som følgende for elek-

tricitet pr. GWH, der transporteres/leveres til forbrug i Danmark:  

- § 3, transmissionsselskab: 301,72 kr.  

- § 5, netvirksomheder: 253,46 kr. 

- § 6, elhandelsvirksomheder: 172,64 kr.  

- § 7, elhandelsvirksomheder, indberetter elpris.dk: 0 kr. (uændret) 

- § 8, internationalt arbejde mv.: 69,99 kr. 
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- § 9, EU og Rådets forordning: 28,50 kr.  (uændret) 

NY BEKENDTGØRELSE OM BETALING FOR MYNDIGHEDSBEHANDLING I 

FORSYNINGSTILSYNET EFTER LOV OM GASFORSYNING 

 

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov 

om gasforsyning er blevet opdateret, således at den indeholder henvisninger til de be-

kendtgørelser, som Forsyningstilsynet fører tilsyn med.  

 

Således er der i § 2, nr. 1, indsat en henvisning til bekendtgørelse om indtægtsramme 

og reguleringsregnskab for transmissionsselskaber, ligesom der i § 6, nr. 4, er indsat 

en henvisning til bekendtgørelse om indtægtsrammer for gasdistributionsselskaber.  

NYE GEBYRSATER FOR GASFORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

 

Satserne for gasforsyningsvirksomhederne fastsættes som følgende på baggrund af 

mængder, der transporteres/sælges til forbrug i Danmark:  

- § 3, transmissionsselskab: 1.576,33 kr. 

- § 4, gaslager: 0 kr. (uændret) 

- § 7, distributionsselskaber: 732,88 kr. 

- § 9, gasleverandører, der har indberettet priser til Gasprisguiden: 0 kr. (uæn-

dret)  

- § 10, internationalt arbejde mv.: 0 kr. (uændret) 

- § 11, EU og Rådets forordning: 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 den gældende be-

kendtgørelse.  

NYE GEBYRSATSER FOR VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

 

Satsen for lov om varmeforsyning fastsættes til 70,31 kr. pr. TJ varme leveret ab værk. 

NY BEKENDTGØRELSE OM BETALING FOR MYNDIGHEDSBEHANDLING 

EFTER LOV OM FORSYNINGSTILSYNET 

 

I bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om Forsyningstilsy-

net er der foretaget følgende ændring: 

 

- Der er indsat en ny bestemmelse i § 7, hvorefter kommuner fremover også 

skal betale et gebyr til dækning af Forsyningstilsynets omkostninger til drift og 

opgavevaretagelse efter lov om Forsyningstilsynet.  

- Ændringen skyldes, at Forsyningstilsynet pr. 1. juli 2022 blev tillagt tilsynsfor-

pligtelsen med kapitel 6 i lov om miljøbeskyttelse, ligesom det nu fremgår af 

lov om Forsyningstilsynet, at Forsyningstilsynet varetager opgaver i medfør af 

kapitel 6 i lov om miljøbeskyttelse.  
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NYE GEBYRSATSER EFTER LOV OM FORSYNINGSTILSYNET 

 

Satserne for lov om FSTS fastsættes som følgende for forsyningsvirksomheder:  

- § 2, Energinet, netvirksomheder og elhandlere: 94,13 kr. pr. GWH 

- § 4, Transmissionsselskabet, lagerselskabet, naturgasdistributionsselskaber 

og naturgasleverandører: 0 kr. pr. mio. Nm3 (uændret) 

- § 6, Varmeselskaber: 0,48 kr. pr. TJ varme leveret ab værk (uændret) 

- § 7, Affald – kommuner: 0,03 kr. pr. tons  

VURDERING 

 

Som følge af valgudskrivelsen kan Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering 

ikke vurdere de erhvervsøkonomiske konsekvenser af nærværende bekendtgørelser, 

hvorfor denne vurdering først foretages efterfølgende. Der tages således forbehold for 

Erhvervsstyrelsens efterfølgende vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser. 

IKRAFTTRÆDELSE 

 

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 1. januar 2023. 

HØRINGSFRIST 

 

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte ud-

kast senest den 29. november 2022, kl. 12.00. 

 

Forsyningstilsynet er overgået til at modtage post via Næste Generation Digital Post. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt via dette link til www.virk.dk til den digitale 

postkasse ”Forsyningstilsynet” (CVR 33750250). 

 

Hvis man ikke kan sende post via Næste Generation Digital Post, er det fortsat muligt 

at sende evt. bemærkninger på mail til Forsyningstilsynets hovedpostkasse post@for-

syningstilsynet.dk med c.c. til sums@forsyningstilsynet.dk. 

 

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.  

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.hoeringsporta-

len.dk (Høringsportalen), når bekendtgørelsen er udstedt. Ved afgivelse af høringssvar 

samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mail-

adresse.  

 

Eventuelle øvrige spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Susanne Møller Svenssen på te-

lefon 41715363 eller på e-mail sums@forsyningstilsynet.dk, eller kontorchef Pia 

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

 

Med venlig hilsen 

 

http://www.virk.dk/
mailto:post@forsyningstilsynet.dk
mailto:post@forsyningstilsynet.dk
mailto:sums@forsyningstilsynet.dk
mailto:jrja@forsyningstilsynet.dk
http://www.hoeringsportalen.dk/
http://www.hoeringsportalen.dk/
mailto:sums@forsyningstilsynet.dk
mailto:pr@forsyningstilsynet.dk
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Susanne Møller Svenssen 

Fuldmægtig 

Tlf +4541715363 

sums@forsyningstilsynet.dk  

 

 


