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Til Høringsparterne 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 

om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning 

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndig-

hedsbehandling efter lov om elforsyning sendes hermed i høring. 

 

Baggrund og indhold 
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. 1677 af 26. december 2017 om ændring af lov 

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

lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love, blev 

Energitilsynet bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler om fordeling af beta-

lingen til Energitilsynet fra energivirksomhederne, dog bortset fra på energispare-

området, hvor kompetencen til at udstede regler forbliver hos ministeren. 

 

Således udstedte Energitilsynet i december 2017 i alt fire bekendtgørelser om beta-

ling for myndighedsbehandling efter henholdsvis elforsyningsloven, lov om 

fremme af vedvarende energi, naturgasforsyningsloven og varmeforsyningsloven, 

der trådte i kraft 1. januar 2018. 

 

Det er med hjemmel i elforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 

2018, at Energitilsynet nu sender udkast til bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelsen på elområdet, i høring. 

 

Med henblik på at sikre den fortsatte finansiering af Energitilsynets (senere Forsy-

ningstilsynets) arbejde på elområdet, fastsætter bekendtgørelsen ændrede grund-

gebyrsatser for opkrævning af gebyrer for myndighedsbehandling efter lov om 

elforsyning, til drift og opgavevaretagelse i Energitilsynet fra den 1. juli 2018. 

 

Bekendtgørelsen omfatter alene en ændring af gebyrer baseret på grundbeløb. De 

timeafregnede og lovfikserede gebyrer fortsætter uændret.  

 

Ændringen er nødvendiggjort af, at opgavesammensætningen på elområdet er 

forskudt i forhold til den oprindeligt forudsatte prognose, ligesom tilførslen af 

midler til nye opgaver på elområdet, ikke har kunnet indregnes i gebyrsatserne, før 

de blev endeligt tildelt i januar 2018.  
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Samlet set betyder disse forhold, at det er nødvendigt at foretage en regulering af 

satserne pr. 1. juli 2018. 

 

Ikrafttrædelse 
Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2018. 

 

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

luli@energitilsynet.dk senest tirsdag den 22. maj 2018 kl. 12.00. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende beregningsmetoden eller beregningen af satserne 

kan rettes til fuldmægtig Piyanuch Puangmalee på telefon 41 71 53 52 eller e-mail 

til pip@energitilsynet.dk. 

 

Eventuelle andre spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Lukas Lindgreen på telefon 

41 71 43 12 eller på e-mail luli@energitilsynet.dk eller kontorchef Pia Rønager på 

telefon 41 71 53 71 eller på e-mail pr@energitilsynet.dk 

 

Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen på hjemmesiden 

www.hoeringsportalen.dk efter endt høringsperiode. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Lukas Lindgreen (SET) 
Fuldmægtig, cand.jur. 

Tlf. 41 71 43 12 

LULI@energitilsynet.dk 
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