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Høringsparter 

 

 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om elforsyning, lov om 

fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk 

og lov om varmeforsyning (Betaling for myndighedsbehandling)  

 

Lovforslaget indeholder forslag til ændringer af de bestemmelser i lov om 

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

Energinet.dk og lov om varmeforsyning, hvorefter energi-, forsynings- og 

klimaministeren og Energitilsynet kan fastsætte regler om gebyrbetaling for 

myndighedsbehandling. Betalingen dækker udgifter til sagsbehandling m.v. i 

Energistyrelsen og Energitilsynet.  

 

Lovforslaget følger op på lov nr. 662 af 8. juni 2017, hvorefter Energinet.dk skal 

betale et lovfikseret beløb til dækning af drift og opgavevaretagelse i Energitilsynet 

og Ankenævnet på Energiområdet og til visse opgaver i Energistyrelsen frem til 31. 

december 2017. Formålet med lovforslaget er at fastsætte hjemmel til en 

permanent gebyrbetaling for myndighedsopgaver i Energistyrelsen og 

Energitilsynet fra 1. januar 2018. 

 

Desuden indeholder lovforslaget en mindre udvidelse af energi-, forsynings- og 

klimaministerens kompetence til at føre tilsyn med Energinet.dk, så der vil kunne 

føres tilsyn med Energinet.dk's forpligtelser efter elforordningen og forordninger, 

som er udstedt i medfør af heraf. Der forventes fremsat et særskilt lovforslag 

vedrørende gennemførelse af forordningen i Oktober I. Ændringen af 

tilsynsbestemmelsen er dog medtaget i dette lovforslag, da tilsynsbestemmelsens 

omfang er afgørende for det beløb, der kan opkræves for tilsyn med Energinet.dk.  

 

Ikrafttrædelse  

Det forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2018.  

 

Høringsfrist  

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

akzs@ens.dk, senest onsdag den 16. august 2017 kl. 12. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende lovforslaget kan rettes til fuldmægtig, Ane-

Katrine Zink Sørensen, på telefon 41 72 67 44 eller 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 

Kontor/afdeling 

Forsyning 

 

Dato 

29. juni 2017 
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