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Høring af forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om 

kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Øget incitament til 

konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet mulighed for at undtage 

transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning)  

 

Hermed sendes udkast til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om 

kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne i høring. 

 

Lovforslaget indeholder to hovedpunkter: 

 

1. Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssektoren 

 

Lovforslagets formål er at øge incitamentet for en konsolidering af 

naturgasdistributionssektoren. Konsolideringen skal medvirke til at sikre en mere 

effektiv drift af gasdistributionssektoren.  Med lovforslaget følges der op på dele af 

Forsyningsstrategiens anbefalinger for gassektoren. Desuden udmøntes 

stemmeaftale af 30. maj 2017 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Radikale 

Venstre og Socialistisk Folkeparti om en fremtidig organisering af gasdistribution.   

 

Med lovforslaget lempes regler om modregning i det kommunale bloktilskud ved 

kommunernes salg af naturgasaktiviteter. Den eksisterende modregning på 100 

pct. af nettoprovenuet ændres til en model, hvor nettoprovenuet modregnes med 

20 pct., hvis udbetalingen sker over en 10-årig periode og 60 pct., hvis 

nettoprovenuet ikke deponeres. Dette omfatter alene naturgasaktiviteter i de 

kommunale gasselskaber og ikke eksempelvis gashandelsvirksomhed i et 

elselskab. Derudover muliggør lovforslaget, at der i et konsolideret selskab i et 

begrænset tidsrum anvendes en prisdifferentiering ud fra de tidligere selskabers 

distributionsområder.  

 

En konsolidering skal ske ved statsligt opkøb af de kommunalt ejede 

distributionsselskaber.  
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2. Udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskaber fra lov om 

naturgasforsyning 

 

Med lovforslaget gives der udvidet mulighed for at undtage 

transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning. Efter gældende 

regler kan der gives helt eller delvis undtagelse til transmissionsselskabers anlæg, 

hvis de ikke har en direkte indflydelse på det danske naturgasmarked. Som følge af 

EU-regulering er det et krav, at ledninger, der forbinder EU-lande, skal kunne 

anvendes til transport af gas i begge retninger og dermed også til transport af gas 

ind i det danske naturgassystem. Det foreslås, at det skal være muligt at undtage 

sådanne transmissionsanlæg helt eller delvist fra Naturgasforsyningsloven, når 

anlægget er etableret for primært at transportere naturgas til andre lande. Behovet 

for en lovændring skyldes en forventning om anlæg af en polsk ledning i havet fra 

den sjællandske kyst til den polske.  

 

Høringsfrist 

 

Høringssvar til lovforslaget bedes venligst fremsendt pr. e-mail til ens@ens.dk med 

kopi til mlho@ens.dk og skal være modtaget i Energistyrelsen  

 

 senest mandag den 14. august 2017, kl. 12:00 

 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til følgende personer: 

Mette Louise Horneman (i ugerne 27, 28 og 32) på tlf. 33926771 eller e-mail: 

mlho@ ens.dk og Jane Glindvad Kristensen ( uge 26 og 31) på tlf. 41284676 eller 

e-mail: jgk@ens.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Louise Horneman 
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