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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om el-
forsyning 

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere på ovennævnte høring.  
 
Dansk Energi er positivt stemt overfor nedsættelsen af grundbeløbet for elhandelsvirksom-
heder. Vi savner dog en begrundelse for, at der hidtil er opkrævet mere, end Forsyningstilsy-
nets omkostninger til tilsynsarbejdet. Derfor vil vi opfordre Forsyningstilsynet til at redegøre 
for, hvorfor der hidtil er opkrævet for meget, i høringsnotatet til bekendtgørelsen.  
 
Dansk Energi har i hidtidige høringssvar til de nye opkrævningsregler været generelt imod 
opkrævning af timebaserede gebyrer, som er opgjort ud fra tidsforbruget på det enkelte sel-
skab. Vi har haft overordentligt svært ved at få øje på, hvordan en så bureaukratisk opkræv-
ningsmodel kunne stå mål med de gevinster, der kunne opnås ved, at det enkelte selskab 
skulle betale præcis for de timer, en myndighed havde brugt på dem. Frem for en admini-
strerbar, mindre bureaukratisk og mindre skævvridende model, hvor opkrævningen bygger 
på et fast grundbeløb.  
 
I tidligere høringssvar har Dansk Energi ligeledes foreslået en tilføjelse til bekendtgørelsens 
§ 5, stk. 1, med følgende formulering: 
 
x) Forsyningstilsynets tilsyn med energibranchens organisationers standardiserede vejled-
ninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for netvirksomhedernes ydelser, jf. § 73 
b, i lov om elforsyning. 
 
Efter § 73 b fører Forsyningstilsynet tilsyn med branchens arbejde med standardiserede 
branchemetoder, -modeller og -vejledninger. Det kunne fx være Forsyningstilsynets arbejde 
med Dansk Energis Standardaftale (Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af 
Distributionsnettet), Dansk Energis tarifmodel 2.0 eller andre branchemetoder i relation til 
netselskabernes vilkår og priser. Forsyningstilsynets arbejde med sådanne branchemetoder-
, -modeller og -vejledninger bør således også fuldt ud finansieres via grundbeløbsbetaling i 
tråd med lovgivers hensigt. 
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Dansk Energi ser fortsat et behov for, at den tidligere foreslåede tilføjelse indsættes i be-
kendtgørelsen, idet branchemetoder bør finansieres bredt af alle netvirksomhederne over 
grundgebyret og ikke over timebetaling for sagsbehandling relateret til de enkelte netvirk-
somheder.  
 
Dansk Energi står naturligvis til rådighed, hvis der er behov for uddybning af ovenstående. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Energi 
 

 
 
Ane-Katrine Zink Sørensen 


