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Til Høringsparterne 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendt-
gørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstil-
synet efter lov om elforsyning 

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndig-

hedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning sendes hermed i hø-

ring. 

 

Konkret ændres grundbeløbet for elhandelsvirksomheder i § 6, stk. 2 fra 576,17 kr. 

pr. GWh til: 138,30 kr. pr. GWh. 

 

BAGGRUND OG INDHOLD 

Ved lov nr. 1399 af 5. december 2017 blev Forsyningstilsynet (dengang Energitil-

synet) bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler om fordeling af betalingen til 

Forsyningstilsynet fra energivirksomhederne, bortset fra energispareområdet, hvor 

kompetencen til at udstede regler forblev hos ministeren. 

 

Det er med hjemmel i elforsyningslovens § 78, lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. ja-

nuar 2019, at Forsyningstilsynet nu sender udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter 

lov om elforsyning, i høring. 

 

Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1384 af 29. november 2018 om beta-

ling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning. 

 

Med henblik på at sikre balance i finansieringen af Forsyningstilsynets arbejde på 

elområdet medfører ændringsbekendtgørelsen en nedsættelse af grundbeløbet i ge-

byrsatsen for elhandelsvirksomheder i hovedbekendtgørelsens § 6, stk. 2, gældende 

fra den 1. juli 2019. 

 

Forsyningstilsynet er ved en genberegning af forventede gebyrindtægter blevet op-

mærksom på, at gebyrindtægter indbetalt i medfør af bekendtgørelse nr. 1384 af 29. 

november 2018 § 6, stk. 2 kommer til at overstige omkostningerne til tilsynsarbejdet 

på dette område.  

 

Grundbeløbet for elhandelsvirksomheder i § 6, stk. 2 ændres således fra 576,17 kr. 

pr. GWh til: 138,30 kr. pr. GWh. 
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Bekendtgørelsen omfatter alene en ændring af én af gebyrsatserne baseret på grund-

beløb gældende for elhandelsvirksomheder. De øvrige gebyrer – herunder timeaf-

regnede og lovfikserede gebyrer – fortsætter uændret.  

 

IKRAFTTRÆDELSE 

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2019. 

 

HØRINGSFRIST 

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

luli@Forsyningstilsynet.dk senest onsdag den 22. maj 2019. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende beregningsmetoden eller beregningen af satserne 

kan rettes til fuldmægtig Piyanuch Puangmalee på telefon 41715352 eller e-mail til 

pip@Forsyningstilsynet.dk. 

 

Eventuelle andre spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Lukas Lindgreen på telefon 

41714312 eller på e-mail luli@Forsyningstilsynet.dk eller kontorchef Pia Rønager på 

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

 

Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen på hjemmesiden 

www.hoeringsportalen.dk efter endt høringsperiode. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Lukas Lindgreen 

Fuldmægtig 

Tlf. 41714312 

luli@forsyningstilsynet.dk 
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