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Energistyrelsen 
 
Amaliegade 44 
1256 København K 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

Høringsnotat 

 

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om 

CO2-kvoter  

 
Energistyrelsen har den 2. maj 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om gebyr for 

ydelser efter lov om CO2-kvoter i høring hos de i bilag 1 nævnte høringsparter. 

Udkast til bekendtgørelse har også været offentliggjort på Høringsportalen.  

 

Høringsfristen udløb den 30. maj 2018.  

 

Der er modtaget i alt 5 høringssvar. 

 

Følgende høringsparter har meddelt, at de ikke har bemærkninger: Erhvervsflyv-

ningens Sammenslutning (ES-DAA), Forbrugerrådet Tænk, samt FSR – danske 

revisorer. 

 

Energistyrelsen har herudover modtaget høringssvar med bemærkninger fra Dan-

ske Regioner og Asfaltindustrien. 

 

I det følgende refereres og kommenteres hovedindholdet i Asfaltindustrien hørings-

svar. Energistyrelsens kommentar følger efter i kursiv. 

 

Gebyrstrukturen 

Asfaltindustrien finder, at gebyrstrukturen i højere grad burde afspejle forskellen i 

størrelsen af udledningen. Asfaltvirksomhederne ligger alle i den laveste udled-

ningskategori, og branchen finder det ikke rimeligt, at andre industrier kan udlede 

mere end 20 gange mere CO2, men kun skal betale 3 gange så meget i gebyr. 

 

Kommentar:  

Energistyrelsen skal bemærke, at formålet med den foreslåede revision af be-

kendtgørelsen er at justere gebyrsatserne i overensstemmelse med det aktuelle 

omkostningsniveau. Herudover er der alene foretaget tekniske justeringer ved be-

kendtgørelsens udformning. Der er ikke foretaget nye overvejelser vedrørende 

gebyrstrukturen. Energistyrelsen vurderer derfor ikke, at bemærkningerne giver 

anledning til ændringer i høringsudkastet. 

 

Kontor/afdeling 

Center for Energiadministra-

tion 

 

Dato 

31. maj 2018 
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Økonomiske konsekvenser 

Danske Regioner har vurderet, at bekendtgørelsen ikke vil få økonomiske konse-

kvenser for regionerne, jf. det udvidede totalbalanceprincip (DUT). 

 

Kommentar:  

Energistyrelsen er enig i denne vurdering. 

 

-/- 
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Bilag 1 

 

Asfaltindustrien 

Brancheforeningen Dansk Luftfart 

Brancheforeningen for Biogas 

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 

Bryggeriforeningen 

Dansk Byggeri 

Dansk Affaldsforening 

Dansk Energi 

Dansk Erhverv 

Dansk Fjernvarme 

Dansk Gartneri 

Dansk Industri (DI) 

Danske Commodities A/S 

Danske Energiforbrugere 

Danske Regioner 

Danske Tegl 

De Frie Energiselskaber 

Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) 

Energi- og olieforum (EOF) 

Energiforbrugeren 

Energiforum Danmark 

Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ES-DAA) 

Forbrugerrådet Tænk 

Foreningen Biogasbranchen 
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Foreningen Danske Kraftvarmeværker 

Foreningen for Slutbrugere af Energi 

FSR - danske revisorer 

Kommunernes Landsforening 

Landbrug & Fødevarer 

Olie Gas Danmark 

Offshoreenergy.dk 

Plastindustrien 

Synergi 

Vedvarende Energi 

 

 


