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Til høringsparterne på vedlagte liste 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om Energinet og lov 

om fremme af vedvarende energi  

Klima-, energi- og forsyningsministeriet sender hermed vedlagte lovforslag om supplerende 

regler til forordning om det indre marked for elektricitet, ændrede regler for kabellægning 

m.v. af eltransmissionsnet samt udløb af støtteordning for elektricitet produceret på decen-

trale kraft-varme-anlæg med naturgas eller biogas m.v. i høring.  

Klima-, energi- og forsyningsministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle 

høringssvar senest mandag den 19. august 2019.  

 

Høringssvaret bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til szp@ens.dk, eko@ens.dk og 

msg@ens.dk med angivelse af journalnummer: 2019-3160.  

 

Baggrund og indhold 

Lovforslaget indeholder tre hovedpunkter, der gennemgås nedenfor: 

 

1. Supplerende regler til forordning om det indre marked for elektricitet 

Med lovforslaget indsættes i elforsyningsloven en bemyndigelse til ministeren til at fastsætte 

regler om mulighed for undtagelse fra kravet om balanceansvar i overensstemmelse med 

elmarkedsforordningen, der er vedtaget som del af EU’s Vinterpakke ”Clean Energy for All 

Europeans”. Muligheden for undtagelse skal sikre, at visse mindre VE anlæg ikke automatisk 

vil blive omfattet af krav om balanceansvar. Det vil samtidig betyde, at Energinet eller en 

anden markedsaktør vil blive pålagt at varetage det finansielle ansvar for ubalancer. Herud-

over vil der ske tilpasninger af elforsyningsloven som følge af nye regler i forordningen, her-

under ophævelse af tilsvarende regler. Denne del medfører en konsekvensændring i lov om 

fremme af vedvarende energi. Herved sikres det i overensstemmelse med EUF-traktaten art. 

288, at den nationale lovgivning ikke indeholder regler, der er i strid med, eller gentager de 

bestemmelser, der fremgår af forordningen. 

2.  Ændrede regler for kabellægning m.v. af eltransmissionsnet 

Formålet med lovforslaget er at indføre en hjemmel i lov om Energinet, der giver mulighed 

for, at ændring af eltransmissionsnet kan ske alene af særlige hensyn til forskønnelse. Der 

foreslås en tilsvarende bestemmelse i lov om elforsyning for at sikre en parallelitet mellem 

reglerne for kabellægning m.v. af eltransmissionsnet, hvis der alene foreligger særlige hen-

syn til forskønnelse, uanset om der er tale om Energinet eller andre ejere af eltransmissi-

onsnet. Den del af lovforslaget følger op på Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. 

november 2016 mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative 

Folkeparti. 
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3.  Udløb af støtteordning for elektricitet produceret på decentrale kraft-varme-

anlæg med naturgas eller biogas m.v. 

Lovforslaget skal sikre, at elforsyningslovens bestemmelse om pristillæg i form af grundbe-

løb for elektricitet produceret på decentrale kraft-varme-anlæg med naturgas, biogas eller 

begge disse energikilder som brændsel, ophæves, da statsstøttegodkendelsen udløber ved 

udgangen af 2019. Grundbeløbet har ikke i medfør af elforsyningsloven en indbygget ud-

løbsdato, og formålet med lovforslaget er at ophæve grundbeløbsstøtten samtidigt med 

udløbet af statsstøttegodkendelsen. Der er tale om en ordensmæssig lovændring.  
 

Lovforslaget er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsliste. 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til: Evelyn Kozak for så vidt angår suppleren-

de regler til elmarkedsforordningen, på eko@ens.dk eller 33 92 75 37, chefkonsulent Mette 

Mosgaard for så vidt angår ændrede regner for kabellægning af eltransmissionsnet, på 

msg@ens.dk eller 33 95 58 17 eller chefkonsulent Suzan Pødenphant for så vidt angår 

ophævelse af grundbeløbet på szp@ens.dk eller 33 92 66 60. 

Det foreslås, at loven skal træde i kraft d. 1. januar 2020. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af hø-

ringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mail-

adresse. Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Folketingets Klima-, Energi- og 

Forsyningsudvalg.  

 

 
Med venlig hilsen 

Suzan Pødenphant 

Chefkonsulent 
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