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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om 
fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om 
Energinet.dk (Overførsel af opgaver fra Energinet.dk til energi-, forsynings- 
og klimaministeren) 

  

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af 

vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Overførsel af 

opgaver fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren) sendes hermed 

i høring. Der er frist for at afgive høringssvar den 17. august 2017. 

 

Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen, 

http://www.hoeringsportalen.dk/.  

 

Lovforslagets indhold 

Lovforslaget skal ses i forlængelse af den politiske aftale om PSO af 17. november 

2016 og indebærer, at en række opgaver vedrørende administration af støtte- og 

tilskudsordninger til vedvarende energi og anden miljøvenlig energiproduktion samt 

relaterede myndighedsopgaver skal overføres fra Energinet.dk til energi-, 

forsynings- og klimaministeren.  

 

Lovforslaget følger også op på El-reguleringsudvalgets anbefaling af 1. december 

2014 om at øge den forvaltningsmæssige kvalitet i varetagelsen af Energinet.dk’s 

myndighedsopgaver, som adskiller sig fra Energinet.dk’s traditionelle kerneopgaver 

som transmissions- og systemoperatør.  

 

Der foreslås gennem ændringer i lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende 

energi, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk tilvejebragt det 

nødvendige lovmæssige grundlag for denne overførsel af opgaver fra Energinet.dk 

til energi-, forsynings- og klimaministeren. Der er således ikke med lovforslaget 

tilsigtet indholdsmæssige ændringer af bestemmelserne, men alene en overførsel 

til energi-, forsynings- og klimaministeren af opgaver, som er henlagt til 

Energinet.dk. Varetagelsen af opgaverne forventes delegeret til Energistyrelsen i 

medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.  

 

Bestemmelserne i lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning om, at energi-, 

forsynings- og klimaministeren ved en årlig redegørelse orienterer Folketinget om 
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el- og naturgasforsyningen foreslås ophævet, idet ministeren orienterer Folketinget 

om disse forhold ved andre lejligheder.  
 

Endvidere foreslås bestemmelsen i § 48 i lov om fremme af vedvarende energi om 

pristillæg til elproduktionsanlæg, som anvender flere forskellige vedvarende 

energikilder, ophævet, idet statsstøttegodkendelsen er udløbet, og ingen anlæg er 

omfattet af ordningen. 

 

Endelig foreslås der foretaget enkelte justeringer i lov om elforsyning for at skabe et 

klarere grundlag for at træffe afgørelser om sanktioner, idømme bødestraf for 

overtrædelser og skabe klarhed om klageadgangen til Energiklagenævnet i forhold 

til afgørelser, som træffes i medfør af forordninger på elområdet. 

 

Eventuelle høringssvar til udkastet til lovforslag bedes være Energistyrelsen i 

hænde senest torsdag den 17. august 2017 på adressen: ens@ens.dk med 

kopi til mrm@ens.dk.  

 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at modtagne høringssvar vil blive sendt til 

Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg og offentliggjort på 

Høringsportalen.   

 

Spørgsmål vedrørende høringen kan rettes til:  

 

• De foreslåede ændringer i elforsyningsloven: Dijana Dmitruk, tlf. 33 92 66 37, 

ddm@ens.dk  

• De foreslåede ændringer i VE-loven: Maria Louise Flachs, tlf. 33 92 75 48, 

malfl@ens.dk  

• De foreslåede ændringer i naturgasforsyningsloven og Energinet.dk-loven: 

Johnni Sørensen, tlf. 33 92 49 48, jso@ens.dk 

• Generelt: Margit Rankin Malmsteen, tlf. 33 95 58 11, mrm@ens.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Margit Rankin Malmsteen 

 

 

 


