
 

 

 

5. oktober 2017 

Ret & Administration 

17/11254, 17/06921, 

17/06920, 17/06919 

KHGA  

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

Til høringsparterne 

Høring over udkast til bekendtgørelser om betaling for myndigheds-

behandling på henholdsvis el-, VE-, naturgas- og varmeområdet 

Udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter henholds-

vis lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasfor-

syning og lov om varmeforsyning sendes hermed i høring. 

 

Baggrund og indhold 

Gebyrer til dækning af opgaver i blandt andet Energitilsynet har tidligere været 

opkrævet efter bekendtgørelser udstedt af Energistyrelsen og med hjemmel i hen-

holdsvis elforsyningsloven, lov om fremme af vedvarende energi, naturgasforsy-

ningsloven og varmeforsyningsloven. Der blev imidlertid fundet uoverensstem-

melser mellem lovhjemlerne og udmøntningen af hjemlerne i bekendtgørelserne, 

hvorfor gebyropkrævningerne blev suspenderet med virkning fra den 1. oktober 

2016. 

 

Ved lov nr. 662 af 8. juni 2017 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme 

af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organi-

sering og økonomiske forhold blev finansieringen af de omkostninger, som Ener-

gi-, Forsynings- og Klimaministeriet har til løsning af opgaver i medfør af de be-

rørte love, herunder i Energitilsynet, sikret fra 1. oktober 2016 og i hele 2017. 

 

Regeringen har den 4. oktober 2017 fremsat lovforslag L 40, der indeholder en 

permanent løsning, og hvor Energitilsynet nu bemyndiges til at udstede bekendt-

gørelser om betaling for myndighedsbehandling på el-, naturgas, VE- og varme-

området. 

 

Det er med hjemmel heri, at Energitilsynet sender udkast til bekendtgørelser om 

betaling for myndighedsbehandling på henholdsvis el-, VE-, naturgas- og varme-

området i høring. 

 

Som forudsat i lovforslaget fastsætter udkastet til bekendtgørelserne dels timeaf-

regnede gebyrer og gebyrer baseret på grundbeløb. Konkret timeafregnede gebyrer 

vil blive opkrævet, hvor der er direkte modydelser, som fx behandling af tilladel-

ser, godkendelser, ansøgninger m.v. Gebyrer baseret på generelle grundbeløb op-
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kræves, hvor opgaver omfatter modydelser i bredere forstand, som fx tilsyn, mar-

kedsovervågning og bredere analyseopgaver. 

 

Timebaserede gebyrer vil med forslagene blive opgjort på grundlag af forbruget af 

timer ganget med timesatsen. Metoden til at beregne satsen fremgår af udkastet til 

bekendtgørelserne. 

 

Grundgebyr forudsættes i lovforslaget at blive fordelt mellem virksomhederne 

afhængig af selskabernes salg af energienheder eller selskabernes transporterede 

mængde energi til forbrug i Danmark. Satserne pr. enhed (GWh, mio. Nm3 og TJ) 

fremgår af udkastet til bekendtgørelserne, og er beregnet ud fra de budgetterede 

omkostningerne for de forskellige typer delt med mængderne for 2016 for de på-

gældende typer. 

 

Ikrafttrædelse 

Det forventes, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018. 

 

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

khga@energitilsynet.dk senest torsdag den 26. oktober 2017. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende metode til beregning eller beregningen af satser-

ne kan rettes til specialkonsulent Jytte Runa Jakobsen på telefon 41 71 54 17 eller 

e-mail til jrja@energitilsynet.dk. 

 

Eventuelle andre spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Kia Hee Gade på telefon 

41 71 53 68 eller på e-mail khga@energitilsynet.dk, eller kontorchef Pia Rønager 

på telefon 41 71 53 71 eller på e-mail pr@energitilsynet.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kia Hee Gade (SET) 
Chefkonsulent 

Tlf. +4541715368 

khga@energitilsynet.dk 
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