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HØRINGSNOTAT | FORSYNINGSTILSYNET  

Ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsy-

net efter lov om elforsyning 

 

RESUMÉ 

Udkast til ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndig-

hedsbehandling efter lov om elforsyning blev sendt i høring den 9. maj 2019 med hø-

ringsfrist den 22. maj 2019. 

 

Forsyningstilsynet modtog høringssvar fra en høringspart: 

 

 Dansk Energi 

 

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i bekendtgørelsen. 

HØRINGSSVAR 

De enkelte høringssvar gennemgås kort i det følgende efterfulgt af Forsyningstilsynets 

(FSTS) bemærkninger. 

DANSK ENERGI (DE) 

DE fremsendte ved mail af 22. maj 2019 høringssvar til ændringsbekendtgørelsen. Hø-

ringssvaret indeholder såvel generelle som specifikke bemærkninger. 

 

DE er generelt set positivt stemt over for nedsættelsen af grundbeløbet, men bemær-

ker, at der savnes en begrundelse for, at der hidtil er opkrævet mere, end Forsynings-

tilsynets omkostninger til tilsynsarbejdet. DE opfordrer Forsyningstilsynet til at rede-

gøre for, hvorfor der hidtil er opkrævet for meget, i høringsnotatet til bekendtgørelsen. 

 

Derudover henviser DE til hidtidige høringssvar afgivet i forbindelse med tidligere æn-

dringer af gebyrbekendtgørelserne, og anfører at man generelt har været imod timeba-

serede gebyrer. DE gentager, at man har svært ved at gennemskue gevinsten ved 

denne opkrævningsmodel i forhold til et gebyr baseret på grundgebyr. 

 

DE er imod opkrævning af timebaserede gebyrer, da man ser det som en bureaukra-

tisk løsning, der ikke står mål med gevinsterne ved at opkræve det præcise timefor-

brug hos de enkelte selskaber. 

 



 
Side 2/2 

DE henviser endvidere til deres forslag i tidligere høringssvar, om at ændre § 5, stk. 1. 

DE bemærker i den forbindelse, at tilsyn med branchevejledninger, jf. elforsyningslo-

vens § 73 b, bør opkræves som gebyr baseret på grundbeløb, for at få en forholds-

mæssig opkrævning baseret på netvirksomhedernes størrelse (transporterede 

mængde). 

 

DE ser fortsat et behov for, at denne tilføjelse indsættes i bekendtgørelsen, idet bran-

chemetoder bør finansieres bredt af alle netvirksomhederne over grundgebyret og ikke 

over timebetaling for sagsbehandling relateret til de enkelte netvirksomheder. 

 

DE mener, at et gebyr baseret grundbeløb på dette område vil være mere i tråd med 

lovgivers hensigt. 

FORSYNINGSTILSYNETS VURDERING 

 

Med hensyn til fastsættelsen af den hidtidige gebyrsats gældende for 1. halvår 2019 

bemærker FSTS, at disse blev beregnet allerede i september 2018 – altså ca. 4 måne-

der før regnskabet kunne gøres op. I den forbindelse har FSTS foretaget et fejlskøn af 

forbrugte timer for denne aktivitet. Det vurderes, at sådanne fejlskøn fremadrettet vil 

være mere usædvanlige – i takt med, at FSTS opbygger et større erfaringsgrundlag. 

 

I forhold til timebaserede gebyrer bemærker FSTS, at der er gjort overvejelser om om-

fordeling af opgaver, som også drøftet med DE om mulighederne for ændring af forde-

lingen mellem grundbeløb og timebaserede gebyrer. Dette er tidligere udmøntet i en 

omfordeling for så vidt angår benchmarking. 

 

FSTS bemærker i forhold til lovgivers hensigt, som også meddelt i tidligere høringsno-

tat med henvisning til forarbejderne til Lovforslaget L 40 (2017), at der er plads til at 

FSTS kan udøve et rimeligt skøn inden for lovens ordlyd. 

 

Det er på denne baggrund stadig FSTS’ vurdering, at opgaver med branchevejlednin-

gerne som fx standardaftalen, skal rummes inden for timebetalingen, fordi de i deres 

natur har en meget direkte sammenhæng med de konkrete godkendelser af netvirk-

somhedernes individuelle metoder, jf. § 73 a. 

 

Det er således fast praksis, at det tilsyn som FSTS fører med Dansk Energis branche-

vejledninger reelt har karakter af godkendelser. Når FSTS har taget en branchevejled-

ning til efterretning, vil de netvirksomheder, der følger Dansk Energis vejledning, utvivl-

somt opnå godkendelse af en anmeldt metode. 

 

Det er fortsat FSTS vurdering, at det er mest rimeligt, at de enkelte netvirksomheder 

betaler lige meget på dette område, og ikke som DE foreslår, forholdsmæssigt baseret 

på netvirksomhedens størrelse.  

 

I den sammenhæng må det erindres, at netvirksomhederne får en meget ensartet ge-

vinst af det arbejde der ligger i, at FSTS tager standardvejledninger til efterretning. 

 

FSTS kan derfor ikke tage ændringen til efterretning på nuværende tidspunkt. 


