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Resumé 
1.   Energitilsynet (ET) skal med virkning pr. 1. juli 2004 godkende metoder for fastsættelse 
af transmissions- og distributionspriser og vilkår på naturgasområdet inden prisernes og 
vilkårenes ikrafttrædelse (også kaldet ex ante regulering).  
2.   Selskaberne skal i en redegørelse anmelde metoderne til ET og offentliggøre disse inden 
prisernes og vilkårenes ikrafttrædelse.    
3.   Selskaberne udmelder nye priser og vilkår med virkning fra den 1. oktober 2004. Primo 
september 2004 havde Energitilsynets sekretariat (ETS) imidlertid ikke modtaget anmel-
delser fra selskaberne. Selvom ET i henhold til naturgasforsyningsloven (NGFL) ikke er 
forpligtet til at gøre selskaberne opmærksom på lovens krav vedr. ex ante reguleringen, har 
ETS den 2. september 2004 i et brev anmodet selskaberne om senest den 23. september 
2004 at redegøre for metoderne.    
4.   Det er vurderingen, at ETS og ET ikke i en normal procedure kan nå at behandle og 
godkende metoderne inden den 1. oktober 2004. Det fremgår ikke af NGFL, om det er mu-
ligt at give selskaberne en foreløbig godkendelse. ET finder det imidlertid hensigtsmæssigt 
og i overensstemmelse med lovens intentioner, at ETS i den konkrete situation giver selska-
berne en foreløbig godkendelse af metoderne med det formål at få markedet til at fungere 
effektivt.  
5.   Det er endvidere ETs opfattelse, at den foreløbige godkendelse kun kan gives på betin-
gelse af selskabernes rettidige anmeldelse af metoderne for fastsættelse af priser og vilkår. 
Endvidere skal der være et krav til selskaberne om, at det offentliggøres, at metoderne, som 
ligger til grund for priserne og vilkårene, kun har fået en foreløbig godkendelse af ET.  
6.   Den foreløbige godkendelse er betinget af, at selskabernes anmeldelse af metoder adres-
serer de af ETS opstillede krav herom, jf. brev af 2. september 2004 samt betinget af ETSs 
efterfølgende behandling af sagerne og ETs endelige godkendelse.   

Afgørelse 
7.   Det meddeles, at  

 Energitilsynet bemyndiger Energitilsynets sekretariat til at kunne foreløbigt godkende 
naturgastransmissions- og distributionsselskabernes metoder for fastsættelse af priser og 
vilkår pr. 1. oktober 2004 med ETSs efterfølgende sagsbehandling og ETs endelige god-
kendelse.  

 Energitilsynet finder, at den foreløbige godkendelse kun kan meddeles selskaberne på 
betingelse af, at selskabernes redegørelse af metoder adresserer de af ETS opstillede krav 
herom, jf. brev til selskaberne af 2. september 2004.  

 Energitilsynet gør selskaberne opmærksom på, at den foreløbige godkendelse af metoder 
for fastsættelse af metoder for priser og vilkår alene har det formål at sætte selskabernes 
udmeldte priser og vilkår i kraft.    

 Energitilsynet konstaterer, at initiativet til at anmelde metoder ifølge NGFL som udgangs-
punkt ligger hos selskaberne, jf. NGFLs § 40, stk. 1, nr. 1.  

 Energitilsynet anser det nødvendigt af hensyn til NGFLs krav om gennemsigtighed, at 
selskaberne på sine respektive hjemmesider tydeligt gør opmærksom på, at de udmeldte 
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priser og vilkårs metoder kun er blevet foreløbigt godkendt, således at den endelige god-
kendelse af metoderne for fastsættelse af priser og vilkår kan indeholde fravigelser fra den 
foreløbige godkendelse, jf. også NGFL § 42 a.  

Sagsfremstilling  
8.   Selskaberne omfattet af den nye ex ante regulering er transmissionsselskabet Gastra 
samt distributionsselskaberne DONG Distribution, Hovedstadsregionens Naturgas, Natur-
gas Midt-Nord og Naturgas Fyn.  
9.   Alle selskaber har været i gang med at udarbejde nye tariffer med planlagt ikrafttrædelse 
den 1. oktober 2004. Gastra har i løbet af sommeren gennemført en større revidering af 
Regler for Gastransport (RFG 5.0), og det endelige udkast er først blevet meldt ud primo 
august 2004.   
10.   Der er ikke i NGFL krav om, at ET skal anmode selskaberne om anmeldelse af metoder. 
Men da ETS endnu ikke havde modtaget nogen anmeldelser vedr. metoder fra selskaberne 
godt 1 måned før selskaberne planlægger at introducere nye priser og vilkår, valgte ETS så 
hurtigt som muligt at anmode selskaberne om en redegørelse for metoderne.  
11.   Således har ETS den 2. september 2004 sendt et brev til selskaberne, hvori ETS anmo-
der selskaberne om at redegøre for og anmelde metoderne for fastsættelse af priser og vilkår 
inden den 23. september 2004. Af brevet fremgår, hvilke forhold selskaberne som mini-
mum skal redegøre for vedr. fastsættelse af metoder for priser og vilkår.  
12.   For to af selskabernes vedkommende forventer ET prisreduktioner i forhold til de gæl-
dende tariffer. I RFG 5.0 (transmissionsvilkår) bliver der indført mere fleksible produkter 
end tidligere i form af bl.a. uge- og døgnprodukter.  
13.   Markedsaktørerne (dvs. transportkunder og leverandører) har været med i processen 
med udarbejdelsen af en række af priser og vilkår (specielt RFG), i form af Aktørforum, hvor 
aktørerne kan give deres standpunkter til kende. Således er markedet indstillet på ikraft-
trædelsen af priser og vilkår pr. 1. oktober 2004, og har indrettet sig derefter (dvs. må for-
modes at have indgået kontrakter m.v. på baggrund af de kommende priser og vilkår).  

Lovgrundlag 
14.   NGFL, jf. LBK nr. 130 af 27. februar 2003, blev ændret i juni 2004 ved Lov nr. 494 af 9. 
juni 2004 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmefor-
syning. Alle dele af ændringerne vedr. NGFL (undtagen én vedr. udgifter for drift af et pri-
vat ankenævn), trådte i kraft den 1. juli 2004, jf. bekendtgørelse nr. 615 af 18. juni 2004 
"Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om 
naturgasforsyning og lov om varmeforsyning."  
15.   Det følger af NGFLs formål, jf. NGFL § 1 og de alm. bemærkninger  

 at naturgasforsyningen tilrettelægges i overensstemmelse med hensynet til forsyningssik-
kerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse  

 at det er målsætningen at give forbrugere adgang til billig naturgas  

 at reguleringen af naturgassektoren skal tilgodese et velfungerende marked for transmissi-
on, distribution, forsyning og oplagring af naturgas  

 at skabe åbne og gennemsigtige energimarkeder i Danmark  

 at det er tilsynsmyndighedens rolle at sikre at der er effektiv konkurrence og at markedet 
fungerer effektivt.  

16.   De ovenfor angivne bestemmelser viser efter ETs vurdering, at et væsentligt formål 
med NGFL er at sikre et velfungerende marked for naturgas i Danmark.  
17.   Det fremgår af NGFLs § 36 a og bemærkningerne hertil samt NGFLs § 40, at inden 
transmissions- og distributionsselskabernes priser og vilkår kan træde i kraft skal 

 selskaberne i en redegørelse til ET anmelde metoderne for fastsættelse af priser og vilkår  

 ET godkende de anmeldte metoder og  

 de godkendte metoder for fastsættelsen af priser og vilkår offentliggøres af selskaberne.  
 18.   Alle tre punkter ovenfor skal som udgangspunkt være opfyldt for, at selskabernes pri-
ser og vilkår kan træde i kraft.  
19.   Et af formålene med ex ante reguleringen er at skabe åbne og gennemsigtige energi-
markeder.  

Begrundelse 
ETs sammenfattende vurdering 
20.   Det er ETs vurdering, at det ikke er realistisk i en normal tilsynsprocedure at behandle 
og godkende selskabernes metoder. Det er samtidig ETs vurdering, at det er vigtigt for, at 
markedet kan fungere, at de nye priser og vilkår kan træde i kraft den 1. oktober 2004.  
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21.   ET bemyndiger derfor ETS til at kunne give selskaberne en foreløbig godkendelse af 
metoderne for priser og vilkår. Således vil de anmeldte metoder ikke blive underkastet en 
egentlig sagsbehandling. De foreløbige godkendelser betinges af, at selskabernes redegørel-
se af metoder adresserer de af ETS opstillede krav herom, jf. brev til selskaberne af 2. sep-
tember 2004. Såfremt der er forhold, selskabet mangler at redegøre for, skal selskabet i en 
begrundelse over for ETS sandsynliggøre, at selskabet ikke behøver at redegøre for disse 
forhold. Se endvidere ETs diskussion og vurdering "Foreløbig godkendelse versus endelig 
godkendelse" jf. punkt 25 og frem.  
22.   De foreløbige godkendelser gives med forbehold for ETs efterfølgende endelig vurde-
ring, og har alene det formål, at selskabernes priser og vilkår kan træde i kraft pr. 1. oktober 
2004. Således kan ETs endelige godkendelse indeholde fravigelser fra den foreløbige god-
kendelse, såfremt ET vurderer, at metoderne ikke er i overensstemmelse med NGFL.  
23.   Det er endvidere ETs vurdering, at den foreløbige godkendelse er betinget af selska-
bernes offentliggørelse af de anmeldte metoder, evt. på selskabernes hjemmeside. Af hensyn 
til NGFLs krav om gennemsigtighed, bør selskaberne tydeligt gøre opmærksom på, at de 
udmeldte priser og vilkårs metoder kun er blevet foreløbigt godkendt, og at den endelige 
godkendelse af metoder kan indeholde fravigelser fra den foreløbige godkendelse, jf. også 
NGFL § 42 a.     
24.   Det er vigtigt, at ETS så hurtigt som muligt efter den foreløbige godkendelse er med-
delt, behandler og vurderer de anmeldte metoder med henblik på at forelægge sagen for ET 
til endelig godkendelse.  
Foreløbig godkendelse versus endelig godkendelse  
25.   Det fremgår ikke af NGFL, hvorvidt ET har hjemmel til at give selskaberne en foreløbig 
godkendelse af metoder for priser og vilkår.  
26.   Det er ETs vurdering, at metoderne for fastsættelse af priser og vilkår skal anmeldes af 
selskaberne og godkendes af ET, inden priserne og vilkårene kan træde i kraft, jf. NGFL § 36 
a og bemærkningerne hertil. Endvidere vurderer ET, at det ikke giver mening at indføre ex 
ante regulering af metoder for priser og vilkår, hvis priser og vilkår kunne træde i kraft før 
metoderne er anmeldt og godkendt. Det vil også være i strid med direktivet, hvis Danmark 
fremover ikke overholder bestemmelserne om godkendelse inden ikrafttræden, jf. § 36 a (36 
a implementerer direktivets krav om ex ante regulering, jf. artikel 25 i direktivet.)  
27.   Der er efter ETs vurdering udvist god forvaltningsskik ved at gøre selskaberne op-
mærksomme på de krav i NGFL, som selskaberne skal opfylde for at drive naturgasforsy-
ningsvirksomhed. Herudover har ET fundet det rimeligt, at selskaberne får tre uger til at 
redegøre for de overordnede metoder, der ligger til grund for priserne og vilkårene for de 
ydelser, som udgør selskabets indtjeningsgrundlag.  
28.   Selvom det kun giver ETS en uge til at foretage de foreløbige godkendelser, er det i ETs 
og markedets interesse, at redegørelserne er så fyldestgørende som mulig.  
29.   Imidlertid er det ikke er realistisk for ET at realitetsbehandle de anmeldte metoder i 
løbet af en uge. Det er første gang, at ET skal foretage denne vurdering. Det betyder dels, at 
alle priser og vilkårs metoder skal vurderes og dels, at ET (og selskaberne) ingen erfaring 
har med ex ante regulering. ET vurderer, at det ikke er foreneligt med lovens formål og 
intentioner, (jf. punkt 15), hvis ET haster en sagsbehandling igennem.  
30.   Spørgsmålet er derfor, om ETS i det konkrete tilfælde ? uagtet at dette isoleret set ikke 
er i overensstemmelse med bestemmelsen om ex ante reguleringen - kan give selskaberne 
en foreløbig godkendelse.  

Praksis 
31.   Af tidligere praksis ses det, at ET har udmeldt indtægtsrammer med forbehold for ind-
virkningen af den endelige fastsættelse af størrelsen af den fri egenkapital (april 2002). ETs 
udmelding af indtægtsrammer blev reguleret af "Bek. nr. 944 af 29. oktober 2001 om ind-
tægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder 
med elforsyningsnet på 150 kV og derunder". Det fremgik ikke af bekendtgørelsen, om ET 
havde hjemmel til at udmelde indtægtsrammer med ovennævnte forbehold. Endvidere har 
ET givet en foreløbig godkendelse af åbningsbalancer for elnetsselskaber, for at regulerin-
gen kunne træde i kraft.  
32.   Ovennævnte eksempel viser, at ET før har givet en foreløbig godkendelse af hensyn til 
at få en given regulering til at fungere i praksis.    
Formålsbetragtninger og konsekvensvurderinger   
33.   Et af formålene med ex ante reguleringen er at sikre en åben, effektiv og gennemsigtig 
adgang til energimarkederne, jf. punkt 19. Endvidere ses det bl.a. af direktivets præambel i 
forbindelse med ex ante regulering, at usikkerhed (vedr. priserne på markedet) bør undgås, 
og at målet med direktivet er, at det indre marked bliver velfungerende.     
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34.   Såfremt der ikke gives foreløbige godkendelser, kan priser og vilkår som udgangspunkt 
ikke træde i kraft. Det fremgår ikke af NGFL, hvilke priser og vilkår, der så må gælde. Men 
det er ET opfattelse, at det synes naturligt i en sådan situation at henstille til, at selskaberne 
lader de aktuelle priser og vilkår køre videre, indtil ET godkender metoderne for de nye 
priser og vilkår, jf. punkt 53 og frem.   
35.   Aktørerne på markedet har en forventning om, at de nye priser og vilkår træder i kraft 
den 1. oktober 2004 og har formentlig indrettet sig herefter, jf. ovenfor punkt 13. En mang-
lende godkendelse vil sandsynligvis skabe uro og utilfredshed i markedet både hos trans-
portkunder, leverandører og kunder samt hos selskaberne.   
36.   Selvom det i princippet er selskabernes ansvar, at de ikke af sig selv har anmeldt meto-
derne for fastsættelse af priser og vilkår rettidigt, så ET kan nå at godkende dem inden 
ikrafttrædelse, er det givet, at både selskaberne og ET p.t. er i en overgangsfase fra ét regime 
til et andet. Når ETS anmoder selskaberne om en redegørelse senest den 23. september 
2004, kan det derfor tænkes, at selskaberne har en forventning om, at priser og vilkår træ-
der i kraft som planlagt.  
37.   Endvidere er det ETs umiddelbare opfattelse, at vilkårene for transmission er blevet 
mere fleksible og således fremmer konkurrencen på markedet. Dette understøtter også 
lovens formål jf. NGFL § 1 og de almindelige bemærkninger til loven (De almindelige be-
mærkninger til lov nr. 449 af 31. maj 2000 og lov nr. 494 af 9. juni 2004), se punkt 15 oven-
for om lovens formål. Det giver f.eks. mere fleksibilitet, at der nu er indført produkter af 
kortere varighed, jf. også sagen om kapacitetssystemet(HNG/Gastra ? Energi E2 klager over 
betaling ved overleverance, 28. juni 2004). Det er derfor ETs vurdering, at det ikke vil være 
i tråd med lovens formål, såfremt der skulle gå yderligere to måneder el.lign., før disse mere 
fleksible ordninger kunne træde i kraft.  
38.   Endelig har to af selskaberne foretaget prisreduktioner, hvilket også umiddelbart 
fremmer lovens formål om hensynet til samfundsøkonomi, forbrugerbeskyttelse og konkur-
rencefremme, jf. NGFL § 1 og bemærkningerne hertil.  
39.   Det er klart, at en foreløbig godkendelse også kan give en vis usikkerhed i markedet, 
idet der er risiko for, at den endelige behandling af metoderne indebærer, at kun dele af 
metoderne bliver godkendt. En foreløbig godkendelse giver heller ikke den samme gennem-
sigtighed, som hvis metoderne var endelig godkendt. Men i det konkrete tilfælde, og i det 
tilfælde hvor selskaberne og ET befinder sig i en overgangsfase fra ét regime til et andet, 
vurderes det af ET som en bedre løsning og i højere grad at være i overensstemmelse med 
lovens formål, at give selskaberne en foreløbig godkendelse af metoderne.  
40.   Hvis ET ikke giver en foreløbig godkendelse, kan de nye priser og vilkår ikke træde i 
kraft, og en løsning kan være, at de aktuelle priser fortsætter, jf. punkt 53 og frem. Dette kan 
også give usikkerhed, og risiko for efterregulering i form af tilbagebetaling el.lign. til nogle 
kunder, såfremt ET efterfølgende godkender den anmeldte metode. Endvidere må det end-
nu engang pointeres, at det er ETs umiddelbare opfattelse, uden dog at have gennemgået 
bestemmelserne nøje, at de ny RFG (vilkår på transmission), er mere fleksible, og dermed 
også mere fleksible for potentielt nye aktører.  
41.   Det synes derfor at tale for en foreløbig godkendelse  

  at formålet med den foreløbige godkendelse er at få markedet til at fungere  

 at en foreløbig godkendelse med al sandsynlighed giver mindre usikkerhed i markedet end en 

manglende godkendelse  

 at selskaberne og deres kunder har en forventning om, at de nye priser og vilkår træder i kraft den 1. 

oktober 2004  

  at selskaberne og ET ? og dermed reguleringen - er i en overgangsfase fra ét regime til et nyt  

 at en række af de kommende vilkår umiddelbart vurderes som mere fleksible og fremmende for et 

velfungerende naturgasmarked  

 samt endelig at der for en række af kundernes vedkommende gælder en prisreduktion.  

42.   Det er på den baggrund ETs samlede vurdering, at det i den konkrete situation bedst 
fremmer NGFLs formål om et velfungerende marked at give selskaberne en foreløbig god-
kendelse af de anmeldte metoder for fastsættelse af priser og vilkår.  
Planlagt proces 
43.   ETS forventer at modtage selskabernes redegørelse om metoder for priser og vilkår 
torsdag den 23. september 2004.  
44.   Inden den 1. oktober 2004 vil ETS i et brev til selskaberne evt. foreløbigt godkende 
selskabernes metode for fastsættelse af priser og vilkår. Det vil fremgå af brevet, at godken-
delsen er med forbehold for ETs efterfølgende behandling og endelige godkendelse.     
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45.   ETS vil så hurtigt som muligt vurdere selskabernes metoder. Forudsat at ETS rettidigt 
modtager det nødvendige materiale, planlægger ETS at sagerne kan forelægges for ET se-
nest november 2004. Enkelte af metoderne til godkendelse kan dog blive forsinket som 
følge af relationen til Transmissionssagen. Dette gælder for Gastra.   
Mulige scenarier ved ex ante processen - evt. konsekvenser 
46.   Den foreløbige godkendelse har det formål at sætte de nye priser og vilkår i kraft den 1. 
oktober 2004.  Dette afsnit belyser mulige scenarier i forbindelse med processen med ex 
ante godkendelsen.  
Samtlige selskaber anmelder metoder efter ETSs retningslinier og får foreløbi-
ge godkendelser, der senere bliver endelig godkendt   
47.   Dette forhold giver ikke anledning til problemer. ETS får det nødvendige materiale til 
brug for den foreløbige godkendelse. ETS giver en foreløbig godkendelse, så selskabernes 
nye priser og vilkår træder i kraft den 1. oktober 2004. ET vurderer efterfølgende, at selska-
bernes anmeldte metoder er i overensstemmelse med loven, og giver dermed alle selskaber 
en endelig godkendelse. De nye priser og vilkår fortsætter dermed uændret.  
Samtlige selskaber anmelder og får en foreløbig godkendelse, men ikke alle får 
en endelig godkendelse  
48.   Såfremt ET efterfølgende vurderer, at den metode, som selskabet har fået en foreløbig 
godkendelse af, ikke er rimelig, kan den anmeldte metode eller dele heraf ikke endelig god-
kendes.  
49.   ET vil pålægge det givne selskab at ændre sine metoder for fastsættelse af priser og 
vilkår, så metoderne følger de af ET opstillede krav for at være i overensstemmelse med 
NGFL, jf. NGFL § 47 b (Det fremgår af NGFLs § 47 b at "Økonomi- og erhvervsministeren 
og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler eller af-
gørelser i henhold til loven, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist.").  
50.   Det er ETs opfattelse, at ETs endelige vurdering af, om de metoder, som selskaberne 
har anmeldt er i overensstemmelse med NGFL, gælder hele den anmeldte periode, dvs. fra 
den 1. oktober 2004 og frem. Men det er samtidig ETs vurdering, at ET kun kan pålægge 
selskaberne at ændre sine metoder med fremadrettet virkning.  
51.   Det kan derfor tænkes, at der opstår en tvist mellem det enkelte selskab og de pågæl-
dende brugere/forbrugere om, hvorledes den mellemliggende periode skal håndteres (peri-
oden fra ETS foreløbige godkendelse til tidspunktet hvor selskaberne har ændret sin metode 
i overensstemmelse med krav fra ET herom). Dette forhold er imidlertid udenfor ETs kom-
petence, men et anliggende mellem de berørte parter.    
52.   Imidlertid kan det tænkes, at selskaberne af sig selv i deres ændringer af metoder efter 
krav fra ET justerer eller på anden måde korrigerer for den mellemliggende periode.   
Ikke alle selskaber anmelder metoder  
53.   Såfremt der er selskaber, der ikke anmelder sine metoder, kan ETS ikke give selskaber-
ne en foreløbig godkendelse af metoderne. Som konsekvens heraf vil de nye priser og vilkår 
ikke kunne træde i kraft, jf. også bemærkningerne til § 36 a og punkt 17 og 26 ovenfor. An-
meldelsen af metoder er et nødvendigt element i ex ante reguleringen, da ET ikke kan god-
kende metoderne uden at have modtaget det materiale, der ligger til grund for godkendel-
sen.  
54.   Det fremgår ikke af NGFL, hvilke priser og vilkår, der gælder i stedet for de planlagte 
nye priser og vilkår. Men på det foreliggende grundlag er det ETs vurdering, at det i en så-
dan situation må være naturligt, at der i perioden indtil selskaberne får anmeldt metoderne 
til ET ? og ETS giver en foreløbig godkendelse - må gælde selskabernes senest anmeldte 
priser og vilkår. (Disse priser og vilkår er underlagt ex post regulering).    
55.   For så vidt angår sanktionsmuligheder, har ET mulighed for at udstede bøder, såfremt 
selskaberne ikke anmelder sine metoder.   
56.   ET har i år 2000 i overensstemmelse med NGFL § 40, stk. 2 om anmeldelse udstedt en 
anmeldelsesbekendtgørelse (BEK nr. 1069 af 04/12/2000 "Bekendtgørelse om regler for 
anmeldelse af priser, tariffer og andre betingelser for transport, levering og oplagring 
m.v. af naturgas samt hel eller delvis salg af ejerandele i naturgasselska-
ber").(Bekendtgørelsen findes på www.energitilsynet.dk under Lovgiv-
ning/Naturgasforsyning/Bekendtgørelser/2000)  
57.   Af denne bekendtgørelse fremgår det, jf. § 7 i bekendtgørelsen, at "Med bøde straffes, 
jf. lovens § 50, 1) tilsidesættelse af anmeldelsespligt efter denne bekendtgørelse, 2) medde-
lelse af urigtige eller vildledende oplysninger efter denne bekendtgørelse."  
58.   Selvom bekendtgørelsen er gældende, er den ikke blevet ændret siden år 2000. Siden 
har der været en del væsentlige ændringer af NGFL ? bl.a. seneste ændring vedr. ex ante 
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regulering. Disse ændringer er ikke afspejlet eller på anden måde omfattet af bekendtgørel-
sen.   
59.   Det er ETs vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at anvende bekendtgørelsen 
i forbindelse med ex ante reguleringen ? dvs. heller ikke bestemmelsen, jf. bekendtgørelsens 
§ 7, om bødestraf ved tilsidesættelse af anmeldelsespligten. ET vil ændre anmeldelsesbe-
kendtgørelsen så hurtigt som muligt, så den bliver i overensstemmelse med den gældende 
NGFL. Dette vil dog ske samtidig med, at ET evt. udarbejder en vejledning til selskaberne 
vedr. den fremtidige ex ante proces.      
60.   I det konkrete tilfælde er der derimod ETs vurdering, at ET bør anvende en mere gene-
rel bestemmelse i NGFL, for at få selskaberne til at anmelde metoderne. Det gælder NGFLs 
§ 47 b, hvor ET kan pålægge selskabet straks eller inden for en nærmere angiven frist, at 
bringe et forhold i orden, som er i strid med loven ? her en manglende anmeldelse, se oven-
for punkt 49 vedr. indholdet af § 47 b.  
61.   Hvis selskabet undlader at efterkomme påbudet ovenfor, kan selskabet straffes med 
bøde, jf. NGFL § 49, stk. 1 nr. 4.(Det fremgår af NGFLs § 49, stk. 1, nr. 4 at "Medmindre 
højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at 
efterkomme et påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt 
forhold,") 

 

 


