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Høring af forslag til lov om ændring af lov om Ener ginet.dk, lov om 
naturgasforsyning og lov om etablering og benyttels e af en rørledning til 
transport af råolie og kondensat 
(Energinet.dks varetagelse af gasopstrøm-, olierørlednings- og 
separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af distributionsvirksomhed 
varetaget af Energinet.dk m.v.) 
  
Hermed sendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om 
naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport 
af råolie og kondensat i høring.  
 
Lovforslaget har baggrund i den politiske aftale af 18. september 2015 om DONGs 
børsnotering. Det indgår i aftalen, at DONGs gasopstrømsrørledningsnet, 
gasbehandlingsanlægget og distributionsnettet samt olierørledningen og 
separationsfaciliteterne søges frasolgt til Energinet.dk.  
 
Med lovforslaget vil Energinet.dk’s eksisterende hjemler efter lov om Energinet.dk 
blive udvidet og dermed også omfatte gasbehandlingsvirksomhed i tilknytning til 
gasopstrømsvirksomhed (tilsammen ”gasopstrømssystemvirksomhed”), 
olierørledning- og separationsvirkomhed. Energinet.dk vil få mulighed for at eje og 
drive olierørledningen og separationsfaciliteter efter rørledningsloven.  
 
Endvidere foreslås lov om naturgasforsyning ændret således, at de gasaktiviteter, 
som Energinet.dk vil overtage, enten vil blive underlagt en 
indtægtsrammeregulering (gasdistribution) eller forhandlet adgang 
(gasopstrømsrørlednings- og gasopstrømssystemvirksomhed), frem for at blive 
drevet efter hvile-i-sig-selv princippet.  
 
Lovforslaget ændrer ikke ved, at olierørlednings- og separationsvirksomhed fortsat 
vil være underlagt den økonomiske regulering, der følger af rørledningsloven. 
 
Høringsfrist 
Høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest mandag den 7. marts 
2016, kl. 14:00 og bedes sendt pr. e-mail til ens@ens.dk med cc. acl@ens.dk og 
cfe@ens.dk.  
 

Kontor/afdeling 
Forsyning 
 
Dato 
17. februar 2016 
 
J nr.  2015-6783 
 
 



 

Side 2/2 

 
 
Spørgsmål til lovforslaget kan rettes til Christin Lia vedrørende ændring af 
rørledningsloven (tlf. 33 92 67 31) og Christine Federlin vedrørende ændring af lov 
om Energinet.dk og lov om naturgasforsyning (tlf. 33 92 68 63). 
 
Venlig hilsen 
 
 
Christine Federlin  
 


