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Til høringsparterne 
 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov  om elforsyning (gebyrer 
for myndighedsbehandling).  
 
Hermed fremsendes vedlagte udkast til lov om ændring af lov om elforsyning (ge-
byrer for myndighedsbehandling). I lovforslaget foreslås det præciseret i elforsy-
ningsloven, at der kan opkræves gebyrer for udstedelse af tilladelser til etablering 
af samt væsentlige ændringer af elforsyningsnet på søterritoriet eller i den eksklu-
sive økonomiske zone fra Energinet.dk, som udstedes efter § 4 a i lov om Energi-
net.dk.  
 
Lovforslaget forventes indarbejdet i lov om ændring af lov om elforsyning og lov om 
naturgasforsyning (beredskab for forsyningskritiske it-systemer i el- og naturgas-
sektoren). 
 
Baggrund og indhold   
Det fremgår af elforsyningslovens gebyrbestemmelser, at Energistyrelsen kan 
opkræve gebyr for behandling af ansøgning om tilladelse. I bestemmelsen er 
oplistet en række tilladelser, som der kan opkræves gebyr for, herunder tilla-
delse til etablering af elforsyningsnet på søterritoriet, som gives efter § 22 a i 
elforsyningsloven til andre virksomheder end Energinet.dk. Listen henviser 
dog ikke til, at der kan opkræves gebyr for behandling af den samme type 
tilladelse, når tilladelsen gives til Energinet.dk efter § 4 a i lov om Energi-
net.dk.  
 
Det er Energistyrelsens vurdering, at dette er en fejl, idet bemærkningerne til ge-
byrhjemlen ikke nævner, at der skulle være en undtagelse for tilladelser, som ud-
stedes til Energinet.dk. På den baggrund bør det præciseres, at der kan opkræves 
gebyrer fra Energinet.dk for tilladelser til etablering af elforsyningsnet på søterritori-
et, ligesom der kan opkræves gebyrer fra andre virksomheder for udstedelse af de 
samme tilladelser.  
 
Der vil skønsmæssigt medgå ca. 600 arbejdstimer årligt til opgaven med udstedel-
se af tilladelser efter § 4 a i lov om Energinet.dk. Satsen for gebyropkrævning er 
927 kr. pr. arbejdstime i 2016. Det medfører en samlet omkostning på ca. 556.200 
kr. årligt, som Energinet.dk vil skulle betale til Energistyrelsen. Da beløbet forud-
sættes opkrævet som en del af den samlede gebyrbetaling og også har været op-
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krævet i tidligere praksis, indebærer forslaget hverken administrative eller økono-
miske konsekvenser for staten eller Energinet.dk. 
 
Ikrafttrædelse  
Det forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2017.  
 
Høringsfrist  
Høringssvar til lovforslaget kan fremsendes pr. e-mail til ens@ens.dk med kopi til 
akzs@ens.dk, senest onsdag den 28. september 2016, kl. 12. 
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende lovforslaget kan rettes til fuldmægtig Ane-Katrine 
Zink Sørensen, tlf. 33 92 67 44, e-mail: akzs@ens.dk. 
 
Det bemærkes, at eventuelle høringssvar omhandlende udkastet til lovændring vil 
blive oversendt til Folketingets Energi-, forsynings- og klimaudvalg. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ane-Katrine Zink Sørensen 
 


