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Høring over forslag til Lov om ændring af lov om gasforsyning (justering af reglerne 

for myndighedsbetaling) 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sender hermed vedlagte lovforslag om lov om 

ændring af lov om gasforsyning (justering af reglerne for myndighedsbetaling) i høring.  

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle 

høringssvar senest den 11. september 2022.  

  

Høringssvaret bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til malj@ens.dk samt angivelse af 

journalnummer 2021-15965.  

 

Baggrund og indhold 

 
Energistyrelsen sendte den 8. juli 2022 udkast til lovforslag om lov om ændring af lov om 

gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning (regulering af brint, omorganisering af 

Energinet og CO2-lagring m.v.) i høring. Det blev bl.a. foreslået, at tidspunktet for 

ophævelsen af bestemmelsen om kommunal modregning i lov om gasforsyning udsættes og 

at brint indarbejdes i lov om gasforsyning. 

 

I forlængelse heraf sender Energistyrelsen vedlagte lovforslag om lov om ændring af lov om 

gasforsyning (justering af reglerne for myndighedsbehandling) i høring. De to forslag skal 

ses i sammenhæng, og før fremsættelse bliver dette lovforslag indarbejdet i lovforslag om 

lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning (regulering 

af brint, omorganisering af Energinet og CO2-lagring m.v.). Det betyder, at tekst markeret 

med gult allerede har været i høring som del af lovforslaget om lov om ændring af lov om 

gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning (regulering af brint, omorganisering af 

Energinet og CO2-lagring m.v.). 

Lovforslaget indeholder justering af gebyrbestemmelserne i lov om gasforsyning.  

Bestemmelserne vedrører gebyrer for myndighedsbehandling som Energinet, og de 

selskaber, der driver transmissionsvirksomhed, LNG-virksomhed, lagervirksomhed eller 

distributionsvirksomhed efter bevilling, betaler til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og 

Forsyningstilsynet til dækning af omkostninger til bl.a. tilsyn og tilladelser. Justeringerne 

bygger på balancering af gebyrordningerne, ensretning af regler og nye tilsynsopgaver med 

f.eks. opstrømsanlæg i forbindelse med Baltic Pipe-projektet og det kommende brintområde.  

Til høringsparterne på vedlagte liste 
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Endvidere foreslås det at genindføre hjemlen til, at Forsyningstilsynet kan opkræve gebyrer 

for opgaver i relation til kommunal modregning, da der udestår udlodning til de tidligere 

ejerkommuner af restprovenuet fra salget af HMN Gasnet P/S. 

Konsekvenser og tidsperspektiv for ikrafttrædelse  

 
Lovforslaget har mindre økonomiske konsekvenser for Energistyrelsen og 

Forsyningsstilsynet som følge af forventet øget myndighedsbehandling i Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriet og Forsyningstilsynet. Både lovforslagets del om regulering af brint, 

delen om justering af gebyrreglerne og delen om kommunal modregning medfører nye 

opgaver for myndighederne; Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet. 

Sammen med balancering af gebyrsatserne giver de mindre erhvervsøkonomiske 

konsekvenser for erhvervslivet, da gebyrbetalingen for myndighedsbehandlingen forventes 

overvæltet på kunderne gennem tarifferne. 

Det foreslås, at loven skal træde i kraft d. 1. januar 2023. 

Øvrigt 

Lovforslaget er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsliste. 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til Maria Lundgren Jacobsen på malj@ens.dk 

eller 33926701. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og 

mailadresse. Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Folketingets Klima-, Energi- 

og Forsyningsudvalg. 

 

 
Med venlig hilsen 

Maria Lundgren Jacobsen 

Specialkonsulent 


