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I forlængelse af igangværende høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov 

om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en 

rørledning til transport af råolie og kondensat gøres opmærksom på, at der er 

tilføjet en ny bestemmelse § 16 a. Bestemmelsen vedrører en ny hjemmel til, at 

energi-, forsynings- og klimaministeren kan overdrage retten til at forhandle og 

indgå aftaler om tredjepartsadgang til ledig kapacitet i en tredjepartsfacilitet til 

værten for det infrastrukturanlæg, som tredjepartsfaciliteten befinder sig på. 

 

Den nye bestemmelse skal ses som en del af udmøntningen af Aftale mellem 

regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF af 

22. marts 2017 om udvikling af Nordsøen samt Aftale mellem regeringen og 

bevillingshaverne (på vegne af DUC partnerne) af 23. marts 2017 ligeledes om 

udvikling af Nordsøen (Bilag Y, nr. 3 i afsnittet Undergrundsloven). 

 

Bestemmelsen blev ikke medtaget i høringsversionen af lovforslaget af 5. juli 2017, 

da der først var behov for en juridisk gennemgang og vurdering af bestemmelsens 

relation til grundlovens § 73 vedrørende ekspropriation. Denne vurdering er nu 

foretaget, og vurderingen er således, at de indgreb i dispositionsretten, som energi-

, forsynings-, og klimaministeren vil kunne foretage efter den nye bestemmelse, 

ikke vil være udtryk for ekspropriation efter grundlovens § 73. 

 

Ændringerne til lovforslaget som følge af den nye bestemmelse er markeret med 

gult i vedhæftede reviderede version af lovforslaget. Bemærkninger til disse 

ændringer bedes sendt til Energistyrelsen på mailadressen ens@ens.dk senest 

den 18. august 2017. Det bemærkes, at høringssvar vil blive oversendt til 

Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. 

 

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med lovforslaget kan stilles til Trine Tougaard: 

trito@ens.dk, tlf. 22 852 852 eller Jesper Brandrup: jbr@ens.dk, tlf. 33 92 72 98. 
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