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Høring af udkast til bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og 

anvendelse af eltransmissionsnettet m.v., bekendtgørelse om systemansvarlig 

virksomhed og anvendelse af gassystemet samt bekendtgørelse om betaling for 

myndighedsbehandling i Energistyrelsen 

 

 

Hermed sendes følgende udkast til bekendtgørelser i høring:  

- Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 

eltransmissionsnettet m.v. 

- Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 

gassystemet (tidligere bekendtgørelse om anvendelse af 

naturgasforsyningsnettet og planer for det fremtidige behov for 

gastransmissionskapacitet)  

- Bekendtgørelse om betaling for myndighedshandling i Energistyrelsen 

 

Bekendtgørelserne ændres som følge af udmøntning af 

bemyndigelsesbestemmelserne i lov nr. 2211 af 30. december 2020 om ændring 

af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Ændring af 

formålsbestemmelsen for Energinet, ny transparent proces for Energinets 

investeringer og ny fremsynet økonomisk regulering af Energinet m.v.). 

Der skal gøres opmærksom på, at det alene er de markerede ændringer i vedlagte 

bekendtgørelser, som udsendes i høring og ikke bekendtgørelserne i deres helhed. 

Nye bestemmelser er markeret med gult, og ændringer i eksisterende 

bestemmelser er markeret med ”registrer ændringer”.   

Eventuelle høringssvar til udkast til bekendtgørelser bedes sendt til 

Energistyrelsen på ens@ens.dk med kopi til jlha@ens.dk og med angivelse af 

journalnummer 2019 - 97221. Frist for afgivelse af høringssvar er onsdag den 5. 

maj 2021.  

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse. 
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Baggrund og indhold  

De foreslåede ændringer udmønter bemyndigelsesbestemmelserne i lov om 

Energinet og lov om elforsyning, der er indsat ved lov nr. 2211 af 30. december 

2020 om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om 

naturgasforsyning. Derudover foretages der mindre, øvrige ændringer.  

 

Udarbejdelse af den langsigtede udviklingsplan og godkendelse af projekter 

I bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 

eltransmissionsnettet m.v. og bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og 

anvendelse af gassystemet foretages der ændringer i medfør af klima-, energi- og 

forsyningsministerens bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler efter § 4, stk. 

9, nr. 1-4 samt §§ 4 e, stk. 3 og 19 a, stk. 1, i lov om Energinet.  

Der fastsættes i den forbindelse regler om udarbejdelse og indhold af en 

langsigtet udviklingsplan, som skal give et samlet overblik over den planlagte 

netudbygning på kort sigt og det langsigtede behov for udvikling af 

eltransmissionsnettet og gassystemet for en 20-årig periode. Der skal i forbindelse 

med udarbejdelsen blandt andet ske løbende interessentinddragelse og høring af 

offentligheden. 

Der indsættes derudover en bestemmelse om, at Energinet årligt skal redegøre for 

deres sammenhængende og helhedsorienterede planlægning på tværs af 

relevante sektorer, og at indholdet af redegørelsen skal drøftes årligt med 

Energistyrelsen, som kan stille krav hertil. 

Derudover fastsættes det i bekendtgørelserne, hvilke projekter der skal 

godkendes efter § 4, stk. 3, i lov om Energinet. Dette er blandt andet visse 

anlægsprojekter, større modningsprojekter og indmeldelse af PCI-projekter. 

Yderligere fastsættes der krav til indsendelse og indhold af ansøgning om 

godkendelse. 

Der fastsættes desuden regler om, hvilke projekter der forud for godkendelse skal 

forelægges et udvalg nedsat af Folketinget jf. § 4 e, stk. 1, i lov om Energinet.  

Derudover indsættes et nyt kapitel i begge bekendtgørelser, der vedrører 

delegation. Heraf fremgår, at Energistyrelsen på klima-, energi- og 

forsyningsministerens vegne udøver de beføjelser, som ministeren tillægges i 

medfør af § 4, stk. 8, i lov om Energinet. § 4, stk. 3-5, i lov om Energinet er fortsat 

delegerede til Energistyrelsen, men beløbsgrænsen for delegation hæves fra 100 

mio. kr. til 150 mio. kr. 

Endelig indsættes der krav om digital kommunikation i medfør af § 19 a, i lov om 

Energinet i forbindelse med indsendelse af ansøgning om godkendelse af 

projekter.  
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Udarbejdelse af forretningsplan 

I bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 

eltransmissionsnettet m.v. fastsættes der i medfør af § 71 a, stk. 5, i lov om 

elforsyning, bestemmelser, der vedrører udarbejdelse og indhold af en 

forretningsplan. Forretningsplanen skal blandt andet beskrive den 

systemansvarlige virksomheds aktiviteter, og hvordan der kan opnås 

samfundsøkonomiske gevinster gennem ændringer i den måde, hvorpå den 

systemansvarlige virksomheds opgaver løses.  

 

Øvrige ændringer 

I bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen 

foretages der en præcisering som følge af ændringen i § 4 d, stk. 1, i lov om 

Energinet vedrørende betaling for indhentelse af ekstern bistand til brug for 

behandling af ansøgning om godkendelse efter § 4, stk. 3, i lov om Energinet. 

Herefter skal betalingen for ekstern bistand ikke beregnes ud fra timeforbrug. 

I bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet 

foreslås terminologien opdateret i overensstemmelse med forslag til lov om 

ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og 

forskellige andre love (Folketingstidende 2020-21, tillæg A, L171 som fremsat) og 

som følge af konsekvensændringer på grund af øvrige lovændringer.  

Der er desuden foretaget konsekvensrettelser i alle tre bekendtgørelser med 

hensyn til bekendtgørelsernes hjemmelshenvisninger og opstilling.  

 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

Det foreslås, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2021, og erstatter de 

gældende bekendtgørelser, som ophæves. 

§§ 12-21, § 23 og § 58, stk. 2, i bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og 

anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. og §§ 8-17, § 19 og § 21, stk. 2 i 

bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet 

vedrørende planlægning, den langsigtede udviklingsplan og godkendelse, træder i 

kraft den 1. januar 2022. 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelserne kan rettes til: Julie Hansen på 

jlha@ens.dk eller 33 92 75 52.  

Med venlig hilsen  

Julie Hansen 

Fuldmægtig 


