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Høring over udkast til bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for 

elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder    

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sender hermed vedlagte udkast til 

bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og 

fjernkøling fra vedvarende energikilder i høring. 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal venligst anmode om at modtage 

eventuelle høringssvar senest den 14. maj 2021.  

 

Høringssvar bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med 

kopi til jnpo@ens.dk., samt angivelse af journalnummer 2021-5519.  

 

Baggrund og indhold  

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, 

biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love (L148) som 

blev fremsat den 27. januar 2021, skal implementere VE II-direktivet med frist den 

30. juni 2021. Ifølge lovforslaget skal der ved bekendtgørelse fastsættes nærmere 

regler for udstedelse, overførsel og annullering af samt tilsyn med 

oprindelsesgarantier for el, gas, varme og køling fra vedvarende energikilder. 

Hensigten med nærværende udkast til bekendtgørelse er at opfylde forpligtelsen i 

VE II-lovforslaget samt afløse den nugældende bekendtgørelse om 

oprindelsesgarantier for VE-elektricitet (BEK nr. 1323 af 30/11/2010), således at 

der findes én samlet bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for energi fra 

vedvarende energikilder. 

 

Der fastsættes regler om blandt andet følgende forhold: 

 

 Anvendelsesområde, idet der fastsættes regler om oprindelsesgarantier for 

energi fra vedvarende energikilder som omfattet af lov om elforsyning, lov om 

naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og lov om fjernkøling. Ved energi 

forstås elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling. 

 Myndighedskompetence for henholdsvis Energinet og Energistyrelsen.  

 Ansøgningsprocedure om anmodning om en oprindelsesgaranti, herunder krav 

til oplysninger, der skal fremgå af anmodningen. 

 Generelle bestemmelser om oplysninger der fremgår af en oprindelsesgaranti. 

Kontor/afdeling 

FOR/JGK 

 

Dato 

16.april 2021 

 

J nr. 2021-5519 

 

/JNPO 

mailto:ens@ens.dk
mailto:jnpo@ens.dk


 

Side 2/3 

 Forbrug og annullering af oprindelsesgarantier herunder for netvirksomheder. 

 Tilsyn med oprindelsesgarantier. 

 Gebyrer, idet der til dækning af nødvendige omkostninger i forbindelse med 

administrationen af oprindelsesgarantisystemet kan opkræves gebyr. 

 Klageadgang og straf. 

 Ikrafttræden. 

 

Udkastet indeholder ikke bestemmelser, der går videre end forpligtelsen efter VE II-

direktivet. Udkastet vurderes ikke at medføre væsentlige administrative eller 

erhvervsøkonomiske konsekvenser. Det vurderes endvidere, at udkastet er i 

overensstemmelse med principperne for agil erhvervsrettet regulering. 

 

Udkastet regulerer ikke oprindelsesgarantier for brint, der ikke tilføres det 

sammenhængende net. Reguleringen heraf forventes fastsat ved en ændring i 

bekendtgørelsen i andet halvår af 2021. 

 

Øvrige oplysninger  

Bekendtgørelsen er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte 

høringsliste.  

 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til undertegnede på mail 

jnpo@ens.dk eller telefon +45 33 95 08 13. 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 30. juni 2021. 

 

Det bemærkes, at der er fremsat forslag om ændring af lov om naturgasforsyning. 

Lovforslaget indebærer bl.a., at loven ændrer navn til lov om gasforsyning. Som 

følge heraf vil nærværende bekendtgørelse blive ændret således, at den er i 

overensstemmelse med den nye lov om gasforsyning. Dette vil ikke medføre 

indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen. Den nye bekendtgørelse vil ikke 

blive sendt i høring. 

 

Når bekendtgørelsen træder i kraft vil Bekendtgørelse nr. 1323 af 30. november 

2010 om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet, som ændret ved § 1 bekendtgørelse 

nr. 138 af 10. februar 2012 om ændring af bekendtgørelse om oprindelsesgaranti 

for VE-elektricitet ophæves. 
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De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jens Povlsen 

Specialkonsulent 

 


