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Til Høringsparterne 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendt-
gørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstil-
synet efter lov om varmeforsyning 

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for behandling i 
Forsyningstilsynet efter lov om varmeforsyning sendes hermed i høring. 
 
Konkret ændres ordlyden af bekendtgørelse nr. 1383 af 29. november 2018. fra >>Der 
anvendes følgende takst for 1. januar 2019 – 31. december 2019: 129,43 kr. pr. TJ.<< 
til >>Der anvendes følgende takst: 129,43 kr. pr. TJ.<<. 

BAGGRUND OG INDHOLD 
I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1211 af 9. oktober 2018 om varmeforsyning § 23 c, 
stk. 3, fastsætter Forsyningstilsynet regler om betaling og opkrævning af beløb til 
dækning af omkostningerne efter stk. 1 og 2, jf. dog stk. 4. 
 
Det er med hjemmel i varmeforsyningslovens § 23 c, stk. 3, lovbekendtgørelse nr. 
1211 af 9. oktober 2018, at Forsyningstilsynet nu sender udkast til bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet 
efter lov om varmeforsyning, i høring. 
 
Med den gældende ordlyd i § 1, stk. 2, 2. pkt. i bekendtgørelse nr. 1383 af 29. novem-
ber 2018 har Forsyningstilsynet alene hjemmel til at opkræve gebyrer for kalenderåret 
2019. Med ændringen sikres en forsat finansiering fra de selskaber omfattet af varme-
forsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1211 af 9. oktober 2018, § 23 c, stk. 1, for de 
opgaver som Forsyningstilsynet skal varetage. Gebyrtaksten er uændret fra 2019 til 
2020. 
 
Bekendtgørelsen ændrer således i bekendtgørelse nr. 1383 af 29. november 2018 om 
betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om varmeforsyning § 
1, stk. 2, 2. pkt. 
 
Ordlyden af § 1, stk. 2, 2. pkt. ændres herefter til >>Der anvendes følgende takst: 
129,43 kr. pr. TJ.<<.  
 
Med ændringen udgår ordlyden >>for 1. januar 2019 – 31. december 2019<< af den 
nugældende § 1, stk. 2, 2. pkt. 
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Bekendtgørelsen omfatter alene en ændring af ordlyden af § 1, stk. 2, 2. pkt. i bekendt-
gørelse nr. 1383 af 29. november 2018, med den virkning at gebyrsatsen ikke længere 
er tidsbegrænset.  

IKRAFTTRÆDELSE 
Ændringen forventes at træde i kraft den 1. januar 2020. 

HØRINGSFRIST 
Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til 
thwi@forsyningstilsynet.dk senest den 11. december 2019. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Thomas Heldbo Wienberg på telefon 
41715418 eller på thwi@forsyningstilsynet.dk eller kontorchef Pia Rønager på telefon 
41715371 eller på e-mail pr@forsyningstilsynet.dk  
 
Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen på hjemmesiden 
www.hoeringsportalen.dk efter endt høringsperiode. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. 41715418 

thwi@forsyningstilsynet.dk 


