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Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik- og Byg-

gestyrelsens gebyrer på postområdet 

 

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområ-

det fastsætter det formålsbestemte gebyr og gebyret efter regning. 

Udkast til bekendtgørelsen sendes hermed i høring, herunder til vurde-

ring af bekendtgørelsens økonomiske og administrative konsekvenser. 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til info@tbst.dk senest den 06. 

november 2015 – mærk venligst journalnummer TS40000-00025. 

 

Bekendtgørelsens indhold 

Trafik- og Byggestyrelsen skal i overensstemmelse med § 23 i postlo-

ven1 fastsætte satserne for de gebyrer, som fremgår af bekendtgørel-

se nr. 1406 af 15/12/2014, der samtidig ophæves som følge af denne 

bekendtgørelse. 

Gebyrerne fastsættes, så der er balance mellem Trafik- og Byggesty-

relsens indtægter og omkostninger på det enkelte gebyr, samtidig med 

at eventuel opsparing nedbringes. 

Satserne, der gælder i 2016, er samlet i tabel 1. 

Tabel 1: Gebyrer på postområdet i 2016 

 

I kr. Sats 2015 Sats 2016 

Formålsbestemt gebyr pr. 1.000 befordrede  

adresserede forsendelser 
2,93 2,97 

Gebyr efter regning 980 1.800 

 

                                           

1 Lov nr. 1536 af 21. december 2010, som ændret ved lov nr. 172 af 26. februar 2014 
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Det formålsbestemte gebyr 

Det formålsbestemte gebyr opkræves kun såfremt beløbet udgør 

mindst 1.000 kr. Det betyder, at postvirksomheder, der befordrer flere 

end 336.585 adresserede forsendelser årligt, er berørt af ændringen.  

I 2014 betalte 5 postvirksomheder det formålsbestemte gebyr. 

Reguleringen sker som følge af bestemmelserne i postlovens § 23, stk. 

4, hvor gebyret øges med 2 % tillagt tilpasningsprocenten, som for 

2016 udgør -0,6 %2. Det formålsbestemte gebyr reguleres på denne 

baggrund samlet med 1,4 % svarende til 0,04 kr., og udgør samlet 

2,97 kr. i 2016. 

 

Gebyr efter regning 

Gebyret efter regning fastsættes til 1.800 kr. pr. time i 2016. Der er 

tale om en forhøjelse fra 980 kr. i 2015. Satsen påvirker alle postvirk-

somheder, der skal have tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring, 

samt den befordringspligtige postvirksomhed i forbindelse med takst-

fastsættelse og fornyelse af tilladelse.  

Ændringen skyldes bl.a., at der ultimo 2015 er et underskud i ordnin-

gen. Ligeledes forventes der fremover færre fakturerbare timer, hvil-

ket betyder, at Trafik- og Byggestyrelsen er nødsaget til at hæve den 

sats, der opkræves efter regning, for at bringe balance mellem ind-

tægter og omkostninger og samtidig nedbringe opsparingen i ordnin-

gen.  

Når der er opnået balance og opsparingen er nedbragt, vil satsen falde 

til et niveau, der svarer til Trafik- og Byggestyrelsens løbende omkost-

ninger. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 

Reguleringen af gebyrområdet forventes samlet at medføre en merud-

gift for branchen på 0,1 mio. kr. fordelt som følger: 

Formålsbestemt gebyr. Forventet merudgift: 0,0 mio. kr.  

Gebyr efter regning. Forventet merudgift: 0,1 mio. kr. 

                                           

2 Jf. BEK nr. 988 af 24/08/2015 
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Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om 

høring af bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i for-

hold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). 

Trafik- og Byggestyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen ikke vil medfø-

re økonomiske konsekvenser i forhold til DUT. 

 

Øvrig information  

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Casper Bellincampi på 

mail cabi@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på 

www.hoeringsportalen.dk. 

Det bemærkes, at Trafik- og Byggestyrelsen normalt ikke orienterer 

hørte parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 

De udstedte bekendtgørelser, BJ’er og BL’er kan ses på Trafik- og 

Byggestyrelsens hjemmeside www.tbst.dk under Lovstof. Vores ny-

hedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. Tilmel-

ding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Casper Bellincampi 
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