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Høringssvar på udkast til bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovennævnte i høring den 6. november 2020 og har følgende 

bemærkninger: 

 

I vores høringssvar fra august 2020 til udkast til lovforslag om ændring af elforsyningsloven 

understregede vi, at en så kompleks regulering, der er på energiområdet, kræver en robust, 

ressourcestærk og kompetent tilsynsmyndighed, der kan varetage kontrol på vegne af forbrugerne. 

Vi understregede også vigtigheden af, at der er en klar rollefordeling mellem 

reguleringsmyndigheden (ministeriet) og Forsyningstilsynet. Endvidere fandt vi i udkastet, at det 

flere steder var uklart, hvad Forsyningstilsynet reelt selv kan iværksætte af aktiviteter (kontrol, 

udstedelse af regler, godkendelser m.v.), og som ikke er underlagt politisk kontrol. Den politiske 

kontrol svækkes efter vores opfattelse, når man fra ministeriets side overfører flere bemyndigelser 

til et uvildigt tilsyn uden en stram politisk kontrol. 

 

For Landbrug & Fødevarer er det vigtigt, at Forsyningstilsynet er åbent og transparent omkring 

opgavevaretagelse, finansieringsbehov og hvad midlerne anvendes til.  

 

Virksomheder i den danske fødevareklynge har qua deres store produktion et betydeligt 

energiforbrug. Stigende energiomkostninger som følge af blandt andet afgifter, tariffer og gebyrer, 

der i sidste ende skal betales af forbrugerne, udgør derfor en konkurrenceevneforringelse hos 

vores virksomheder. Vi skal også i denne forbindelse gøre opmærksom på, at mange af vores 

fødevarevirksomheder aktuelt er i en meget vanskelig situation som følge af covid-19, faldende 

eksport m.v. 

 

Vi har forståelse for, at nye opgaver kræver en ny finansiering. Og som der står i det medfølgende 

høringsbrev, så er det vigtigt, at gebyropkrævningen så præcist som muligt svarer til de faktiske 

omkostninger, som de forskellige opgaver medfører. 

 

Vi savner imidlertid en mere detaljeret redegørelse for den større omfordeling af betaling, der 

lægges op til mellem de tre forsyningsarter (el, naturgas og varme). Hvad betinger mere præcist 

denne omfordeling? Hvad er det for konkrete opgaver, der nu gør, at el-området skal bære 55 

procent af omkostningerne i forhold til jeres ressourcefordeling? 

 

Ser vi på de enkelte forsyningsområder, så er det voldsomme stigninger, der lægges op til på især 

el- og varmeområdet. Flere steder er der tale om en stigning på op mod 100 procent. Der henvises 

i den forbindelse til nye opgaver, der udspringer af EU’s Clean Energy Package og til nye opgaver 

som følge af ny regulering af varmeområdet. 
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Det er meget ugennemskueligt for os, hvilke konkrete opgaver, der her er tale om i forhold til de to 

omtalte indsatsområder. Og som kan begrunde så store gebyrstigninger. 

 

Landbrug & Fødevarer vil derfor anmode om, at Forsyningstilsynet får lavet en skematisk oversigt, 

der konkret viser, hvilke typer af opgaver, der er tale om, med angivelse af nye opgaver, 

nuværende opgaver der er ændret, og hvad Forsyningstilsynets opgave i forhold til de enkelte 

opgaver konkret består i (kontrol, udstedelse af regler, godkendelser, behandling af klagesager 

etc.). 

 

Undertegnede vil tillige foreslå, at vi på det kommende møde i Forsyningstilsynets Kontaktudvalg 

den 27. november 2020 får dels en redegørelse om gebyrstigningerne og dels får mulighed for at få 

en diskussion af disse. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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