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Til høringsparterne 

 

Høring af bekendtgørelse om betaling for myndighedshandling i 

Energistyrelsen, bekendtgørelse om betaling for Ankenævnet på 

Energiområdet samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber   

 

 
Hermed fremsendes vedlagte udkast til bekendtgørelser om betaling for 

myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende 

energi, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og lov om Energinet.dk. 

 

Baggrund og indhold 

Regeringen har den 4. oktober 2017 fremsat lovforslag (L 40), der indeholder regler 

om opkrævning af gebyrer for myndighedsbehandling i Energistyrelsen. Den 

foreslåede bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen 

har til formål at fastsætte de nærmere regler for gebyropkrævningen. Disse gebyrer 

bliver opkrævet som henholdsvis timeafregning og grundgebyrer.  

 

Bekendtgørelsen fastsætter, at timeafregnede gebyrer vil blive opkrævet fra el- og 

naturgasselskaber for myndighedsbehandling, hvor der er en direkte modydelse.  

Grundbeløb fastsættes i en tekstanmærkning på finansloven og vil blive opkrævet 

fra netvirksomhederne, naturgasdistributionsvirksomhederne og Energinet. 

Grundgebyrer opkræves, når modydelsen er af en generel karakter såsom ved 

tilsyn. Gebyrerne opkræves halvårligt. 

 

Bekendtgørelsen om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen ophæver 

bekendtgørelse nr. 748 af 9. juni om betaling for myndighedsbehandling efter lov 

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

 

For Ankenævnet på Energiområdet sker betaling i 2017 efter et lovfikseret gebyr 

som fastsat ved § 1, nr. 17, og § 3, nr. 1 i lov nr. 662 af 8. juni 2017 og i henhold til 

bekendtgørelse nr. 1358 af 30. november 2015 om betaling for 

myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning. Fra 2018 udstedes en ny 

bekendtgørelse om betaling for Ankenævnet på Energiområdet i henhold til 

gældende lovgivning. Den nye bekendtgørelse er udarbejdet på baggrund af 

drøftelser mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen, 

relevante brancheorganisationer på el, gas og varmeområdet samt Sekretariatet for 

Ankenævnet på Energiområdet.  
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Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at omkostningerne til ankenævnet vil blive 

opkrævet som et grundgebyr, der fordeles mellem el-, gas- og 

varmevirksomhederne i forhold til virksomhedernes leverede energimængder. 

Betalinger efter bekendtgørelsen skal ske direkte til ankenævnet som årlige 

betalinger.  

 

Bekendtgørelsen om betaling for Ankenævnet på Energiområdet vil ophæve 

bekendtgørelse nr. 1358 af 30. november 2015 om betaling for 

myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning. 

 

Med bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og 

åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber foretages ingen materielle 

ændringer i de omkostninger, som kan medregnes i indtægtsrammerne. Ændringen 

sker som konsekvens af ændringerne i lov om naturgasforsyning i medfør af 

lovforslag L 40.  

 

Ikrafttrædelse 

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

ikrafttrædelsen af lovforslaget (L 40). 

 

Høringsfrist 

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til ens@ens.dk med kopi til mmo@ens.dk 

senest mandag den 27. november 2017. 

 

Spørgsmål vedrørende betalingsbekendtgørelserne kan rettes til fuldmægtig 

Michael Morgen, tlf. 33 92 76 12, e-mail: mmo@ens.dk. 

 

Spørgsmål vedrørende bekendtgørelse om indtægtsrammer og ændringsbalancer 

for naturgasdistributionsselskaber kan rettes til specialkonsulent Mette Louise 

Horneman, tlf.33 92 67 71, e-mail: mlho@ens.dk.  

 

Det bemærkes, at eventuelle høringsvar vedrørende bekendtgørelserne vil blive 

oversendt til Folketingets Energi-, forsynings- og klimaudvalg.    

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Morgen 


