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Høring over udkast til bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om 

CO2-kvoter (2018)  

 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til en revideret bekendtgørelse om 

gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter i høring. De reviderede regler skal efter 

hensigten erstatte den nuværende bekendtgørelse nr. 1627 af 12. december 2015 

om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter. 

Baggrund og indhold 

Gebyrordningen har baggrund i lov om CO2-kvoter, § 30, hvorefter driftsledere og 

luftfartsoperatører eller enhver anden, der er omfattet af EU-regler om krav til han-

del med kvoter for drivhusgasemissioner, betaler energi-, forsynings- og klimamini-

steren udgifter ved ministerens opgaver efter denne lov, bestemmelser fastsat i 

henhold til loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven. Denne gebyrbe-

stemmelse omfatter navnlig udgifter til sagsbehandling, meddelelse af tilladelser, 

tildeling af kvoter, behandling og afgørelse af sager vedrørende overvågning, verifi-

kation og rapportering, samt afgørelse om afgiftsbetaling og tilsyn. 

 

Formålet med den foreslåede revision er at justere gebyrsatserne i overensstem-

melse med det aktuelle omkostningsniveau. Herudover er der alene foretaget tek-

niske justeringer ved bekendtgørelsens udformning, som ikke medfører ændringer 

af reglernes indhold. 

Økonomiske konsekvenser mv. 

Den følgende tabel viser de gamle og nye gebyrsatser i sammenligning: 

 

Stationære produktionsenheder Gældende gebyr Ny gebyrsats 

Basisgebyr (driftsindstilling) 5.608 kr.  5.558 kr.  

A-lav (0 – 24.999 t CO2 udledt)  28.041 kr.  27.788 kr.  

A (25.000 – 49.999 t CO2 udledt)  45.988 kr.  45.572 kr.  

B (50.000 – 500.000 t CO2 udledt)  63.934 kr.  63.356 kr.  

C (Over 500.000 t CO2 udledt)  81.881 kr.  81.140 kr.  
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Luftfartsoperatører Gældende gebyr Ny gebyrsats 

Små emissionsmængder (som A-lav) 28.041 kr. 27.788 kr. 

Øvrige emissionsmængder 63.934 kr. 63.356 kr. 

Forslaget indebærer ikke ændrede administrative byrder eller andre direkte eller 

indirekte økonomiske konsekvenser. 

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) 

Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om eventuelle 

bemærkninger til udkastets økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede 

totalbalanceprincip (DUT). Det bemærkes, at Energistyrelsen vurderer, at bekendt-

gørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til DUT. 

Høringsfristen 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til stk@ens.dk og 

under henvisning til journal nr. 2018-7556 senest onsdag, den 30. maj 2018. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på mailadressen stk@ens.dk. 

 

Energistyrelsen skal gøre opmærksom på, at der efterfølgende vil blive udarbejdet 

et høringsnotat. Høringsnotatet vil ikke blive fremsendt individuelt til høringspart-

nerne, men offentliggøres på www.hoeringsportalen.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Stefan Krehbiel 


