
 
 

 

24. april 2020 
 

 

FORSYNINGSTILSYNET 
Torvegade 10 
3300 Frederiksværk 

 

Tlf. 4171 5400 
post@forsyningstilsynet.dk 
www.forsyningstilsynet.dk 
 
 

HØRINGSBREV | FORSYNINGSTILSYNET 24. APRIL 2020 

Høring over udkast til tre bekendtgørelser om betaling 
for myndighedsbehandling efter lov om Forsyningstil-
synet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 
 
 
Udkast til tre bekendtgørelser sendes hermed i høring.  
 
1. Ny Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling  

efter lov om Forsyningstilsynet,  
  

2. Ændringsbekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling  
efter lov om elforsyning og   
 

3. Ændringsbekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling  
efter lov om naturgasforsyning. 
  

Ny bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov nr. 690 af den 8. 
juni 2018 om Forsyningstilsynet fastsætter takster for Forsyningstilsynets opkrævning 
af gebyrer til dækning af omkostninger forbundet med Forsyningstilsynets drift og op-
gavevaretagelse efter lov om Forsyningstilsynet, herunder Forsyningstilsynets overvåg-
nings- og analyseopgaver, Forsyningstilsynets arbejdsplan og Forsyningstilsynets kon-
taktudvalg 
 
 Ændringsbekendtgørelserne fastsætter nye gebyrsatser for Energinet for Forsy-
ningstilsynets myndighedsbehandling på elområdet, og for naturgasforsyningsvirksom-
heder ved Forsyningstilsynets myndighedsbehandling på naturgasområdet. 
 
Ændringsbekendtgørelserne ændrer således de nugældende bekendtgørelser, be-
kendtgørelse nr. 1385 af 29. november 2018 om betaling for myndighedsbehandling i 
Forsyningstilsynet efter lov om naturgasforsyning samt bekendtgørelse nr. 1384 af 29. 
november 2018 som ændret ved ændringsbekendtgørelse nr. 615 af 24. maj 2019 om 
betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning. 
 

BAGGRUND OG INDHOLD 

Ved lov nr. 1399 af 5. december 2017 om ændring af elforsyningsloven, naturgas-
forsyningsloven og varmeforsyningslovens m.fl. blev fastsættelsen af gebyrer til 
dækning af opgaver i Forsyningstilsynet ændret, idet der skete en omfordeling af 
omkostningerne, hvorefter det sikredes, at de virksomheder, som modtager ydel-
ser i form af myndighedsbehandling, også betaler for disse ydelser. Forsyningstil-
synets omkostninger er fuldt ud gebyrfinansieret, og tilvejebringelsen af denne fi-
nansiering har hidtil været sikret gennem bestemmelser i sektorlovgivningen. Lov 



 
Side 2/5 

om Forsyningstilsynet indeholder en række nye opgaver til Forsyningstilsynet, 
som ikke skal finansieres via sektorlovgivningen. I første omgang var de bestem-
melser, som omhandler de nye opgaver, ikke sat i kraft, men klima-, energi- og 
forsyningsministeren har med en række bekendtgørelser sat disse bestemmelser i 
kraft. Det drejer sig om: 

- Bekendtgørelse nr. 1281 af 2. december 2019, Bekendtgørelse om Forsyningstil-
synets overvågnings- og analyseopgaver. 

- Bekendtgørelse nr. 270 af 19. marts 2020, Bekendtgørelse om Forsyningstilsy-
nets arbejdsplan.  

- Bekendtgørelse nr. 192 af 28. februar 2019, Bekendtgørelse om Forsyningstilsy-
nets kontaktudvalg.  

 
Med ikrafttrædelsen af ovenstående bekendtgørelser er der skabt behov for en ny be-
kendtgørelse til nærmere at fastlægge, hvorledes betalingen for myndighedsbehand-
ling efter lov om Forsyningstilsynet skal finde sted. 
 
DEN NYE BEKENDTGØRELSE 
 
I lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstilsynet (Loven) er det i § 11 fastlagt, at fi-
nansieringen af  Forsyningstilsynets omkostninger til drift og opgavevaretagelse i med-
før af lov om Forsyningstilsynet, opkræves hos de virksomheder, som også betaler for 
Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter sektorlovgivningen, jf. § 78, stk. 1, 
i lov om elforsyning, § 44, stk. 1, i lov om naturgasforsyning, § 23 c, stk. 1, i lov om var-
meforsyning, § 65, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi og § 18, stk. 3, i lov 
om fremme af besparelser i energiforbruget. 
 
Opkrævning og betaling efter den nye bekendtgørelse skal udelukkende sikre finansie-
ringen af Forsyningstilsynets omkostninger til den del af driften og opgavevaretagel-
sen, der følger af lov om Forsyningstilsynet, herunder de nye opgaver, som er foranle-
diget af, at en række bestemmelser i Lov om Forsyningstilsynet nu er blevet sat i kraft. 
Det drejer sig om §§ 4, 6, 8, som er blevet udmøntet ved udstedelse af ovenstående 
bekendtgørelser. 
 
Bekendtgørelsen skal ikke ændre på finansieringen af de opgaver, som Forsyningstil-
synet varetager efter sektorlovgivningen, men det skal understreges, at det ikke vil 
være muligt at overføre midler fra finansieringen af Forsyningstilsynets opgaver efter 
sektorlovgivningen til at dække opgavevaretagelse efter Lov om Forsyningstilsynet.  
 
Det skal således sikres, at beløb til dækning af opgaver efter Lov om Forsyningstilsy-
net holdes adskilt fra midler til dækning af opgaver efter sektorlovgivningen. 
 
Det følger af lovens § 11 og forarbejderne til bestemmelsen, at: 
” Med forslaget om, at de nye opgaver efter lovforslaget, herunder den foreslåede op-
gave med at bistå ministeren i regeludviklingen m.v., skal finansieres særskilt fra opga-
verne efter sektorlovgivningen, sikres det, at ministerens anmodninger efter den fore-
slåede bestemmelse ikke udfordrer tilsynets budgetmæssige autonomi. Forsyningstil-
synet vil alene kunne imødekomme sådanne anmodninger og udføre de øvrige opga-
ver efter lov om Forsyningstilsynet i det omfang, der er finansiering hertil i medfør af 
opkrævning efter lovforslagets § 11. Det vil således ikke være muligt at overføre midler 



 
Side 3/5 

fra finansieringen af tilsynets opgaver efter sektorlovgivningen til opgaverne efter lov 
om Forsyningstilsynet. De opgaver, Forsyningstilsynet efter lovforslaget skal gebyrfi-
nansiere, kan opdeles i opgaver, der qua deres tværgående karakter foreslås overført 
fra de gældende sektorlove, og i nye opgaver.” 
 
Forsyningstilsynet er i medfør af lovens § 11, stk. 2 bemyndiget til at udstede bekendt-
gørelser om betaling for myndighedsbehandling efter lov om Forsyningstilsynet. Det er 
med denne hjemmel, at Forsyningstilsynet sender udkast til bekendtgørelsen om beta-
ling for myndighedsbehandling efter lov om Forsyningstilsynet i høring. 
 
Som forudsat i loven, fastsætter udkastet til bekendtgørelsen gebyrer baseret på 
grundbeløb, idet gebyrer baseret på generelle grundbeløb opkræves, hvor opgaver 
omfatter modydelser i bredere forstand, som fx tilsyn, markedsovervågning og bredere 
analyseopgaver. Det fremgår også af de samme forarbejder, at betalingen af gebyrer 
skal afspejle den konkrete kreds af ydelsesmodtagere.  
 
Da opgaverne i medfør af Lov om Forsyningstilsynet i udpræget grad har karakter af 
tværgående opgaver, som retter sig mod hele branchen, er det vurderingen, at op-
krævningen også skal rette sig bredt mod hele branchen (el, naturgas og varme) og 
bredt mod alle virksomheder i branchen. 
 
Grundgebyr forudsættes i lovforslaget at blive fordelt mellem virksomhederne, af-
hængig af selskabernes salg af energienheder eller selskabernes transporterede/leve-
rede mængde energi til forbrug i Danmark.  
 
Gebyrfastsættelse for 2020  
Grundgebyrer for 2020 fastsættes på grundlag af budgetterede omkostninger for For-
syningstilsynets anvendelse af personaleressourcer og driftsmidler til løsningen af de 
ovenfor nævnte opgaver på myndighedsbehandling i 2. halvår af 2020. 
 
De estimerede omkostninger, der finansieres ved denne bekendtgørelse, udgør for 2. 
halvår 2020 4,1 mio. kr. 
 
Omkostningen deles ligeligt mellem el-, gas- og varmevirksomhederne med en tredje-
del til hver, da belastningen vurderes at være ensartet for sektorerne. Et væsentligt 
moment er, at hovedparten af opgaverne efter bekendtgørelsen forudses at være in-
den for analyse og overvågning, og vurderes at have lige stor værdi for alle tre sekto-
rer.  
 
Ligedelingen mellem sektorerne skal dog betragtes som en foreløbig model og et ud-
gangspunkt, som gælder for 2020. Der vil løbende skulle ske tidsregistrering, når op-
gaverne løses. Hvis det viser sig, at opgaverne fordeler sig anderledes mellem el, na-
turgas og varme, så vil fordelingen af omkostningerne mellem forsyningsarterne blive 
tilrettet. Fremover vil budgettering kunne baseres på opgørelser af årsværk hos Forsy-
ningstilsynet, anvendt på myndighedsbehandling. 
 
Satserne pr. enhed (MWh, mio. Nm3 og TJ) fremgår af udkastet til bekendtgørelsen, 
og er beregnet ud fra de budgetterede omkostninger for de forskellige typer delt med 
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mængderne for varme, el og gas. Der er i beregningerne anvendt mængder fra 2. 
halvår 2019. Herved opnås konsistens i forhold til den fremtidige satsfastsættelse. 
 
ÆNDRINGSBEKENDTGØRELSERNE  
 
Ved lov nr. 1399 af 5. december 2018 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 el-
forsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om 
Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love, blev Forsyningstilsy-
net bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler om fordeling af betalingen til Forsy-
ningstilsynet fra energivirksomhederne, dog bortset fra på energispareområdet, hvor 
kompetencen til at udstede regler forbliver hos ministeren. Med denne bemyndigelse 
har Forsyningstilsynet efterfølgende udstedt bekendtgørelser om betaling for myndig-
hedsbehandling efter sektorlovene. 
 
Det er således med hjemmel i hhv. lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 
126 af 6. februar 2020 og lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 
2020, at Forsyningstilsynet nu sender udkast til to ændringsbekendtgørelser om beta-
ling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning og naturgasforsyning, i høring.  
 
Nye gebyrsatser fra 1. juli 2020 
Med henblik på at sikre den fortsatte finansiering af Forsyningstilsynets arbejde på 
disse forsyningsområder og sikre, at gebyropkrævningen så præcist som muligt svarer 
til de faktiske omkostninger, som opgaverne medfører, fastsætter ændringsbekendtgø-
relserne nye takster fra den 1. juli 2020 for gebyrer, baseret på grundbeløb.  
 
Der foretages ikke ændringer i forhold til de tilsvarende bekendtgørelser om betaling 
for myndighedsbehandling efter lov om fremme af vedvarende energi eller lov om var-
meforsyning.  
 
Ændringsbekendtgørelsernes materielle ændringer består udelukkende i ændringer af 
gebyrsatserne pr. 1. juli 2020. 
 
Ændringsbekendtgørelse til Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbe-
handling efter Lov om elforsyning  
Som tidligere nævnt vedrører takstændringen betaling fra Energinet. Takstændringen 
foretages i § 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1384 af 29. november 2018 som ændret ved 
ændringsbekendtgørelse nr. 615 af 24. maj 2019 om betaling for myndighedsbehand-
ling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning (jf. elforsyningsloven § 78, stk. 1.) 
 
Udgangspunkt for beregningen af taksterne for grundbeløb er omkostninger divideret 
med mængder (GWh), der transporteres/leveres til forbrug i Danmark. Taksterne er 
således styret af de mængder, som Energinet har indrapporteret. Baggrunden for 
takstændringen er, at Energinet efter drøftelser med Forsyningstilsynet ønsker at op-
gøre mængderne af energi, der transporteres gennem eltransmissionsnettet til forbrug 
i Danmark, efter en lidt anden metode end hidtil. Energinet benævner selv metoden for 
Vertical load (mængde elektricitet fra transmissionsnettet inkl. forbrug i transmissions-
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nettet, som sendes til forbrug i de underliggende distributionsnet). Denne opgørelses-
metode resulterer i noget lavere mængder fra Energinet, hvilket igen betyder en noget 
lavere samlet betaling fra Energinet. 
 
Med henblik på at sikre, at Energinet stadig kommer til at bære samme andel af om-
kostningerne som hidtil, er der behov for, at taksterne for Energinet bliver hævet. 
 
Taksten for Energinet efter § 3 ændres pr. 1. juli 2020 fra 196,04 kr. pr. GWh,  
til 302,43 kr. pr. GWh. 
 
Ændringsbekendtgørelse til Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbe-
handling efter lov om naturgasforsyning. 
 
Ændringen i bekendtgørelse nr. 1385 af 29. november 2018 om betaling for myndig-
hedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om naturgasforsyning består i ændring af 
alle takster for grundgebyrer. Disse takster ændres til 0,00 kr. 
 
Dette hænger sammen med, at Forsyningstilsynet på naturgasområdet har oparbejdet 
en overdækning. Denne overdækning er opstået, fordi Forsyningstilsynets opgaveløs-
ning på naturgasområdet gennem de seneste to år har været faldende. Forsyningstil-
synet har pligt til at nedbringe en sådan overdækning. Dette nødvendiggør en regule-
ring af taksterne pr. 1. juli 2020, som således gennemføres ved, at taksterne reduceres 
maksimalt i 2. halvår 2020. 

IKRAFTTRÆDELSE 

Det forventes, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2020. 

HØRINGSFRIST 

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til 
kecf@forsyningstilsynet.dk senest 19. maj 2020.  
  
Eventuelle spørgsmål vedrørende metode til beregning eller til beregningen af sat-
serne kan rettes til specialkonsulent Jytte Runa Jakobsen på telefon 41 71 54 17 eller 
e-mail til jrja@forsyningstilsynet.dk.  
  
Eventuelle andre spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Jon Christian Reinbeck på te-
lefon 41 71 54 29 og e-mail jocr@forsyningstilsynet.dk eller kontorchef Pia Rønager på 
telefon 41 71 53 71 eller på e-mail pr@forsyningstilsynet.dk.  
  
 
Med venlig hilsen 
Keith Christian Fobian 
Fuldmægtig cand. jur. 
Tlf. +45 41714314 
Mail: kecf@forsyningstilsynet.dk 
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