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Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og 
anvendelse af eltransmissionsnettet m.v., og bekendtgørelse om systemansvarlig 
virksomhed og anvendelse af gassystemet. 

Brintbranchen takker for anledningen til at afgive høringssvar i vedr. ovenstående. Brint har en afgørende 
rolle i den grønne økonomi, og samtidig bidrager brintproduktion via elektrolyse med at optimere 
fremtidens energisystem.  

Energisystemets optimering 

I forhold til de foreslåede kapitler om planlægning1, lægger vi mærke til, at de minimumindholdskrav2 til 
Energinets netudviklingsplaner intet indeholder om sektorkobling. Elektrolyse kan hjælpe med at 
integrere grønne el i systemet, og med at optimere udvikling af gas- og el-systemet, hvis denne udvikling 
sker på en koordineret måde. Omvendt, er en optimeret og koordineret udvikling af energisystemet 
afgørende i at sikre, at energiforbrugere ikke betaler mere end nødvendigt i systemtarifer. En koordineret 
energisystemudvikling skal sikre bl.a., at elektrolyseanlægger placeres hvor det er optimalt fra et 
socioøkonomisk perspektiv, ift. hvor meget brintrør versus elkabel skal bygges. 

Derfor mener Brintbranchen, at udover de minimumindholdskrav i §9 Stk.2 i bekendtgørelsen for gas, og i 
§13 Stk. 2 i bekendtgørelsen for el, skal der kraves at i udviklingsplanerne, Energinet oplyser hvordan den 
planlagte brintrelaterede infrastruktur svarer til et optimeret system ifølge deres modeller. Dette ville så 
også være på linje med EUs tankegang om fremtidige infrastruktur udvikling. 

Brintbranchen står naturligvis til rådighed for videre dialog om ovennævnte. 

 

 
1 Hhv. kapitel 4 i bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet og kapitel 5 i 
bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionesnettet. 
2 Hhv. §9 Stk. 2 for gas, og §13 Stk. 2 for el. 
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Høring over bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anven-
delse af eltransmissionsnettet m.v., bekendtgørelse om systemansvarlig 
virksomhed og anvendelse af gassystemet m.fl. 

Dansk Energi takker for muligheden for at afgive høringssvar til Energistyrelsen høring over 
ændring til bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissi-
onsnettet m.v., bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassyste-
met m.fl.  
 
Dansk Energi kan konstatere, at systemansvaret for el- og gas bliver langt sammen i ét sel-
skab hos Energinet. Dette sker ifølge Energinet med afsæt i, at energisystemet skal tænkes 
og kobles effektivt sammen, og det understøtter Energinets i nye formålsparagraf, hvor fokus 

 
 
 
Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissions-
nettet 
 
 
Vedr. Kapitel 5: Planlægning m.v. 
 
Dansk Energi ser gerne en tydeligere sammenhæng mellem netselskabernes netudviklings-
planer og Energinets langsigtede udviklingsplaner. I udkastet til bekendtgørelsen står der 
følgende i § 15, stk. 1: 
  
§ 15. Energinet skal under udarbejdelsen af den langsigtede udviklingsplan løbende inddra-
ge interessenter. Energinet skal involvere interessenter bredt, herunder producenter, distri-
butionsselskaber og andre brugere af infrastrukturen. Energistyrelsen og Forsyningstilsynet 
skal have mulighed for at deltage som observatører. 

 
 
Dansk Energi foreslår derfor, at der i § 15 eller som særskilt § indsættes et krav om direkte 
koordinering og samarbejde mellem Energinets langsigtede udviklingsplaner og netselsk-
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abernes netudviklingsplaner, jf. også bekendtgørelsen om varetagelse af netvirksomheders 
aktiviteter (Netvirksomhedsbekendtgørelsen (retsinformation.dk), hvor dette samarbejde er et 
krav i § 9: 
 

§ 9. En netvirksomhed skal samarbejde med Energinet ved udarbejdelse af sine netudvik-
lingsplaner, jf. artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked 
for elektricitet. 
 
Dette krav om samarbejde i netaktivitetsbekendtgørelsen bør 1:1 spejles i systemansvarsbe-
kendtgørelsen. 

 
 

Vedr. Kapitel 7: Forretningsplan 
 
 
I forhold til de eksisterende bestemmelser om redegørelsen om elforsyningssikkerheden 
(kapitel 8), er der efter Dansk Energis opfattelse behov for at der udarbejdes to separate re-
degørelser af henholdsvis Energinet for så vidt angår nettilstrækkelighed i eltransmissions-
nettet, effekttilstrækkelig m.v. og netselskaberne for så vidt angår nettilstrækkeligheden i 
eldistributionsnettet.  
 
Det er alene er netselskaberne der har viden om  og data-grundlag til  at udarbejde prog-
noser for leveringssikkerheden i eldistributionsnettet. Energinet har viden om effekttilstræk-
kelighed og afbrudsminutter i eltransmissionsnettet, men besidder ikke data om eldistributi-
onsnettet på et så detaljeret niveau. 
Derfor er det uheldigt, at det flere steder fremgår, at det er Energinets ansvar at udarbejde 
oplysninger vedr. eldistributionsnettet.  
 
Dansk Energi skal derfor foreslå, at bestemmelserne ændres, så det tydeligt fremgår, at 
netselskaberne  eller en repræsentant for netselskaberne - har ansvaret for at udarbejde 
prognoser m.v. Desuden bør formuleringerne justeres således at netselskaberne inddrages 
direkte. 
 
Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet  
 
Dansk Energi bifalder, at der med bekendtgørelsen bliver en øget gennemsigtigheden om-
kring Energinets planlægningsaktiviteter for gassystemet på kort og lang sigt, og at det vil 
ske med løbende inddragelse af interessenter, herunder gastransportkunderne.  
 
Dansk Energi ser i den forbindelse gerne, at det specifikt fremhæves i bekendtgørelsens § 
11, stk. 1, at Energinet skal involvere gastransportkunder i interessentinddragelsen.   
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Med venlig hilsen 
Dansk Energi 
 
 
 
Maiken Thomsen 
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Energistyrelsen 

Forsyningstilsynets høringsvar til høring af udkast til be-
kendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anven-
delse af eltransmissionsnettet m.v., og udkast til bekendt-
gørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 
gassystemet m.fl. 
 

 
 

Forsyningstilsynet har den 7. april 2021 modtaget følgende bekendtgørelsesudkast i 

høring fra Energistyrelsen:  

- Udkast til bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse 

af eltransmissionsnettet m.v.,  

- Udkast til bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse 

af gassystemet  

- Udkast bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energi-

styrelsen  

Ovenstående udkast til bekendtgørelser har giver Forsyningstilsynet anledning til føl-

gende bemærkninger: 

 
Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og 

anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 

Generelt bemærker Forsyningstilsynet indledningsvis, at bekendtgørelsen anvender 

terminologien ”Energinet” i langt overvejende grad, herunder i de enkelte bestemmel-

ser, på trods af, at bekendtgørelsen retter sig mod ”systemansvarlige virksomhed 

Energinet, transmissionsvirksomheder og brugere af transmissionsnettet m.v.”. For at 

sikre at der ikke opstår tvivl om, hvilket selskab i Energinet-koncernen, der er tale om, 

kan det med fordel præciseres, hvilket selskab, der konkret er tale om.  Endeligt er det 

uklart for Forsyningstilsynet, om bekendtgørelsen stadigt indeholder regulering for 

”transmissionsvirksomheder og brugere af transmissionsnettet m.v.”? 

Det fremgår af § 12, stk. 1: ”Energinet skal udarbejde en langsigtet udviklingsplan, som 

skal give et samlet overblik over den planlagte netudbygning på kort sigt og det lang-

sigtede behov for udviklingen af eltransmissionsnettet for en 20-årig periode.” 



 

Side 2/3 

Det er Forsyningstilsynets forståelse, at det er en forudsætning for, at Energinet kan 

ansøge om godkendelse af et projekt, at dette er indeholdt i den langsigtede udvik-

lingsplan. Den langsigtede udviklingsplan skal, jf. § 12, stk. 1, give et samlet overblik 

over udbygning, men ifølge afsnittet om godkendelse, jf. § 20, skal Energinet ansøge 

om godkendelse af projekter som har en væsentlig betydning for nettet på grund af 

etablering af nye transmissionsnet eller ændringer i bestående net. Forsyningstilsynet 

vurderer, at der foruden ordet ”netudbygning” i § 12 med fordel også kan fremgå for-

hold, der kan rumme ændringer i bestående net, som ikke nødvendigvis er en netud-

bygning.  

Det fremgår af § 15, stk. 1: ”Energinet skal under udarbejdelsen af den langsigtede ud-

viklingsplan løbende inddrage interessenter. Energinet skal involvere interessenter 

bredt, herunder producenter, distributionsselskaber og andre brugere af infrastruktu-

ren. Energistyrelsen og Forsyningstilsynet skal have mulighed for at deltage som ob-

servatører.” 

Det er uklart for Forsyningstilsynet, hvad der ligger i rollen som observatør.  

 

Det fremgår endvidere af § 15, stk. 3: ” Energinet skal i forbindelse med offentliggørel-

sen af den langsigtede udviklingsplan, jf. § 4, stk. 2, i lov om Energinet sende en afrap-

portering af den gennemførte interessentinddragelse til Energistyrelsen og Forsynings-

tilsynet.”  

Det er uklart for Forsyningstilsynet hvorfor, at der skal sendes en afrapportering af den 

gennemførte interessentinddragelse til Forsyningstilsynet – og gælder denne forpligti-

gelse om interessentinddragelse også, hvis den langsigtede udviklingsplan opdateres, 

jf. § 14, stk. 2? 

Det fremgår af § 20, stk. 1: ”Energinet skal efter § 4, stk. 3, i lov om Energinet ansøge 

om godkendelse af: 1) Anlægsprojekter, som har en væsentlig betydning for nettet på 

grund af etablering af nye transmissionsnet eller ændringer i bestående net og kan 

medføre tillæg til indtægtsrammen efter § 71, stk. 1, 2. pkt., i lov om elforsyning.”  

Forsyningstilsynet bemærker, at det ud over henvisningen til § 4, stk. 3, i lov om Ener-

ginet, bør fremgå hvem, det er, som Energinet skal ansøge om godkendelse af nr. 1-3. 

For så vidt angår anlægsprojekter, jf. § 20, stk. 1, nr. 1, bemærker Forsyningstilsynet, 

at § 71, stk. 1, 2. pkt. i lov om elforsyning, som der henvises til, ikke umiddelbart ved-

rører tillæg til indtægtsrammen.   

Det fremgår af § 25, stk. 1, nr. 5: ”Budget for nødvendige meromkostninger i re-
guleringsperioden ved gennemførelse af aktiviteterne, herunder en sammenlig-
ning med den historiske økonomiske referenceramme og en redegørelse for even-
tuel afvigelse fra denne.” 
 
Det er Forsyningstilsynets vurdering, at ordet meromkostninger med fordel kan 
erstattes af omkostninger. Denne formulering vil være neutral over for, om virk-
somheden realiserer flere omkostninger eller færre omkostninger.  Formulerin-
gen vil endvidere også give anledning til større transparens omkring udviklingen i 
omkostningerne. 
 
Det er endvidere Forsyningstilsynets vurdering, at der i stedet for ”den historiske 
økonomiske referenceramme” skal stå ”den senest fastsatte omkostnings-
ramme”.  
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Bemærkninger til Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anven-

delse af gassystemet 

De forhold, som Forsyningstilsynet har bemærket til bekendtgørelse om systemansvar-

lig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v., er også relevante for 

denne bekendtgørelse og der kan derfor henvises til bemærkningerne ovenfor. Forsy-

ningstilsynet bemærker herudover nedenstående til bekendtgørelse om systemansvar-

lig virksomhed og anvendelse af gassystemet. 

Det fremgår af § 8, stk. 2: ”Planen efter stk. 1 skal medtage forhold for tilstødende in-

frastrukturtyper, som distributionssystemer, lagerfaciliteter, LNG-faciliteter og op-

strømsanlæg.” 

Det bemærkes, at en lignende bestemmelse ikke findes i Bekendtgørelse om system-

ansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. Det vurderes umid-

delbart, at denne bestemmelse også vil være relevant i forhold til eltransmissionsnet-

tet. 

 
Bemærkninger til Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Ener-

gistyrelsen 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

 

Såfremt der måtte være spørgsmål eller behov for yderligere uddybning af ovenævnte 

bemærkninger bedes I kontakte Elsebeth Normann Jensen, ENJE@forsyningstilsy-

net.dk, og Henrik Chieu, hech@forsyningstilsynet.dk . 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nikola Mitrovic-Jovanovic (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. +45 29488113 

nijo@forsyningstilsynet.dk 
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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

ens@ens.dk -  jlha@ens.dk 

 

Høring af udkast til bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 

transmissionsnettet m.v., bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 

gassystemet samt bekendtgørelse om betaling for myndighedsbetaling i Energistyrelsen 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovennævnt i høring den 7. april 2021 (J.nr. 2019-97221) og 

har følgende kommentarer: 

 

Vi skal indledningsvis henvise til vores tidligere bemærkninger til ændring af lov om Energinet, lov 

om elforsyning og lov om naturgas. 

 

I forhold til udkast til bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af el-

transmissionsnettet, så finder vi – som vi også tidligere har argumenteret for – at det er yderst 

relevant, at Energinet skal udarbejde en langsigtet udviklingsplan. Vi finder i den forbindelse, at det 

generelt er gode konkretiseringer og præciseringer, der er skrevet ind i bekendtgørelsen. Både i 

forhold til planlægningsdelen, godkendelsesdelen og forretningsplanen. Dog vil vi foreslå, at der 

under planlægningsdelen og nærmere bestemt § 15, stk. 1, også nævnes forbrugerrepræsentanter 

over de interessenter, der skal inddrages. Det er jo forbrugerne, der i sidste ende betaler for de 

forskellige udbygningsprojekter. Flere steder nævnes begrebet ”større”. Fx i § 20, stk. 2 (større 

modningsprojekter) og i § 23 stk. 2 (større investeringer). Vi finder, at det vil være fornuftigt at få 

præciseret begrebet ”større” nærmere. 

 

I forhold til udkast til bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 

gassystemet, så finder vi også her, at det er relevant at få etableret bestemmelser om udarbejdelse 

af en langsigtet udviklingsplan. Tillige finder vi, der er mange relevante konkretiseringer og 

præciseringer, men også her vil vi foreslå, at forbrugerrepræsentanter skrives direkte ind i listen 

over interessenter, der skal inddrages. Det er i § 11, stk. 1. 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde sig muligheden for at vende tilbage med yderligere 

bemærkninger, hvis vi finder behov for dette. 

 

Med venlig hilsen 

 
Jens Astrup Madsen 

Energichef 

 

Klima & Energi 

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. 

 

D +45 3339 4222 

M +45 2724 5722 

E ja@lf.dk 
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Energistyrelsen 
Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København 
Att.: Julie Hansen 

05.05.2021 

Høringssvar til Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 
eltransmissionsnettet m.v. 
 
Wind Denmark takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til be-
kendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnet-
tet m.v. 
 
Wind Denmark har tidligere i forbindelse med høringen af lov om ændring af lov og 
Energinet fra september 2020 bemærket behovet for at tydeliggøre, at der ved 
gennemførelsen af Energinets projekter skal tages et samfundsøkonomiske hensyn 
for at sikre at Energinet, der fremadrettet vil være underlagt en økonomisk regule-
ring baseret på en indtægtsramme, ikke får mulighed for i højere grad at tage be-
slutninger på baggrund af selskabsøkonomiske hensyn, men derimod tydeligt in-
strueres i at tage samfundsøkonomiske hensyn, hvilket ikke er afspejlet i tilstrække-
lig grad i indeværende bekendtgørelse. 
 
Wind Denmark er positivt indstillet over for at Energinet skal udarbejde langsigtede 
udviklingsplaner under løbende inddragelse af interessenter. Det er dog afgørende 
for den grønne omstilling, at de lovgivningsmæssige rammer for udbygningen af 
transmissionsnettet i Danmark understøtter en udbygning af elnettet, som tager 
højde for den lange etableringstid for udbygningsprojekter i elnettet og samtidig-
heden med udbygningen med vedvarende energi. Derfor bør Energinet kunne få 
godkendelse til at foretage investeringer i ny netkapacitet baseret på begrundede 
forventninger til udbygninger med vedvarende energi og ikke som i dag, hvor Ener-
ginets investeringsprojekter baserer sig på allerede vedtagne projekter. 
 
Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, står Wind Denmark til rådighed 
for evt. uddybning og dialog om de afgivne kommentarer. 
 
Med venlig hilsen  

 
Morten Yde Petersen  
Chefkonsulent  
Tlf: 22189743  
Email: myp@winddenmark.dk 


