
 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 

eltransmissionsnettet m.v.) 

 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af 

eltransmissionsnettet m.v.), foretages følgende ændringer:  

1.  Indledningen affattes således: 

» I medfør af § 2 a, § 24, stk. 3, § 26, stk. 3, § 27 d, stk. 1 og 2, § 28, stk. 3, § 78, stk. 7 og 8, § 84, stk. 8, §§ 

85 a, 90, 92 og § 92 a i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret ved 

lov nr. (XXX), § 3, stk. 2, og § 70 i lov nr. 1288 af 27. oktober 2016 om fremme af vedvarende energi, som 

ændret ved lov nr. (XXX) og § 21 i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 

2011, som ændret ved lov nr. (XXX), fastsættes:« 

2. § 4, § 16, stk. 2 og 3 og § 26, stk. 2 ophæves. 

3. I § 9, stk. 1, udgår » eller har rådighed over«. 

4. I § 9, stk. 2, 1. pkt., udgår » eller har rådighed over«. 

5. I § 16, stk. 1, 2. pkt., udgår » Ændringer, demonteringer og nyanlæg af transmissionsnet, som ejes af andre 

end Energinet.dk, skal ske i samarbejde med de relevante transmissionsvirksomheder, som foranstalter den 

praktiske udførelse, jf. dog stk. 3.« 

6. Kapitel 7 (§§ 19-25) ophæves.  

Kapitel 8 bliver herefter kapitel 7. 

7. § 26, stk. 1, affattes således:  

» Afgørelser truffet af Energistyrelsen i medfør af § 16, stk. 4 i denne bekendtgørelse kan ikke påklages til 

Energi-, forsynings- og klimaministeren, jf. bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. 

Afgørelser efter § 16 kan påklages til Energiklagenævnet jf. § 89 i lov om elforsyning og § 66 i lov om 

fremme af vedvarende energi.« 

8. § 26, stk. 2 ophæves. 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018. 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den XX XX 

 


