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Til høringsparter 

Høring over udkast til tre bekendtgørelser om ændring 
af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehand-
ling efter lov om Forsyningstilsynet, lov om elforsy-
ning og lov om varmeforsyning 

 

 

Udkast til tre bekendtgørelser sendes hermed i høring.  

 

1. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbe-

handling efter lov om Forsyningstilsynet,  

  

2. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbe-

handling efter lov om elforsyning og   

 

3. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbe-

handling efter lov om varmeforsyning 

 

BAGGRUND OG INDHOLD 

 

Bemyndigelse 

Forsyningstilsynet er bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler om fordeling af be-

talingen til Forsyningstilsynet fra energivirksomhederne. Denne bemyndigelse blev gi-

vet ved en række love, nemlig lov nr. 1399 af 5. december 2017 om ændring af lov om 

elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om 

Energinet.dk og lov om varmeforsyning samt lov nr. 1667 af 26. december 2017 om 

ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgas-

forsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Ef-

terfølgende er Forsyningstilsynet ved lov nr. 690 af 8. juni 2018, lov om Forsyningstil-

synet, tildelt yderlige en bemyndigelse til fastsættelse af sådanne betalingsregler. 

 

Udkast til ændringsbekendtgørelser 

På dette grundlag udsender Forsyningstilsynet nu udkast til tre ændringsbekendtgørel-

ser om betaling for myndighedsbehandling i høring.  
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Bekendtgørelserne ændrer i bekendtgørelse nr. 780 af 29. maj 2020 om betaling for 

myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om Forsyningstilsynet, bekendtgø-

relse nr. 1384 af 29. november 2018 med senere ændringer om betaling for myndig-

hedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning og bekendtgørelse nr. 

1383 af 29. november 2018 med senere ændring om betaling for myndighedsbehand-

ling i Forsyningstilsynet efter lov om varmeforsyning. 

 

Formål med og indhold af ændringerne  

Med henblik på at sikre den fortsatte finansiering af Forsyningstilsynets arbejde på 

disse forsyningsområder, og at gebyropkrævningen så præcist som muligt svarer til de 

faktiske omkostninger, som opgaverne medfører, fastsætter ændringsbekendtgørel-

serne nye takster fra den 1. januar 2021 for gebyrer, baseret på grundbeløb. De øvrige 

gebyrer, herunder timeafregnede gebyrer og lovfikserede gebyrer, fortsætter uændret. 

 

I bekendtgørelsen om betaling for myndighedsbehandling efter lov om Forsyningstilsy-

net er der tale om en større omfordeling af betaling mellem de tre forsyningsarter el, 

naturgas og varme. I den gældende bekendtgørelse blev fordelingen mellem forsy-

ningsarterne fastsat med 1/3 til hver forsyningsart: Det var den første bekendtgørelse 

på området, som Forsyningstilsynet udstedte.  Forsyningstilsynet havde ved udstedel-

sen af bekendtgørelsen ikke tidsregistreringsdata at fastlægge fordelingen ud fra. 

 

Nu er arbejdet i medfør af lov om Forsyningstilsynet imidlertid gået i gang, og det har 

vist sig, at ressourcefordelingen ser noget anderledes ud. Gebyrerne er nu fastsat, så 

el-området bærer 55 % af omkostningerne, varmeområdet bærer 35 % af omkostnin-

gerne og naturgasområdet bærer 10 % af omkostningerne. 

 

På el- og varmeområdet er der tale om gebyrstigninger. Disse gebyrstigninger er nød-

vendiggjort af, at Forsyningstilsynet har øget aktivitet som følge af nye opgaver. Det 

drejer sig om opgaver, som udspringer af EU’s såkaldte Clean Energy Package, og det 

drejer sig om en større opgave vedrørende udvikling af ny regulering på varmeområ-

det. Disse opgaver har Forsyningstilsynet også løst i 2019. Men på både el- og varme-

området var der opbygget overdækninger. Derfor var der ikke behov for gebyrstignin-

ger i 2019. Overdækningerne på både el- og varmeområdet er nu nedbragt betydeligt, 

og dermed er der behov for de foreslåede gebyrstigninger.  

 

På naturgasområdet vurderes det, at det timebaserede gebyr samt tidligere års over-

dækning på området dækker omkostningerne i 2021. På gasområdet forbliver grund-

gebyrsatserne derfor på 0 kr.  

 

 

IKRAFTTRÆDELSE 

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2021. 

 

HØRINGSFRIST 

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

nijo@Forsyningstilsynet.dk senest 20. november 2020. 
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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 Nikola Mitrovic-Jovanovic på te-

lefon 29488113 eller på e-mail nijo@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 

 

 

Nikola Mitrovic-Jovanovic (FSTS) 

FuldmægtigTlf. +45 29488113 

nijo@forsyningstilsynet.dk 
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