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Høring af en række bekendtgørelsesændringer som følge af lovforslag L66 
om overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og 
klimaministeren.  

  

Energistyrelsen sender hermed i alt 15 bekendtgørelsesændringer i høring. 

Baggrunden for ændringerne er, at det er besluttet at overflytte en række opgaver 

vedr. administration af støtte- og tilskudsordninger til vedvarende energi fra 

Energinet til Energistyrelsen, jf. lovforslag L66 om ændring af lov om elforsyning, 

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

Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love.   

 

Baggrund og indhold 

Ændringerne skal ses i forlængelse af lovforslag L 66, som overfører en række 

opgaver vedrørende administration af støtte- og tilskudsordninger til vedvarende 

energi og anden miljøvenlig energiproduktion samt relaterede myndighedsopgaver 

fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. Lovforslaget blev fremsat 

den 25. oktober 2017 og 1. behandlet den 2. november 2017. Som det fremgår af 

lovforslaget bliver varetagelse af opgaverne delegeret til Energistyrelsen i medfør 

af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.        

 

Ligesom lovforslaget har ændringerne af bekendtgørelserne ikke til hensigt at 

foretage indholdsmæssige ændringer af støtteordningerne, men vedrører alene en 

opgaveoverførsel fra Energinet til Energistyrelsen. Ændringerne består primært i at 

tilpasse bekendtgørelserne, så det nu fremgår, at det er Energistyrelsen og ikke 

Energinet, som træffer afgørelser i forhold til f.eks. udbetaling af støtte- og tilskud til 

vedvarende energi, herunder vindmøller, solceller, biomasse og biogas. Ligeledes 

foretages de nødvendige tilpasninger af f.eks. bekendtgørelsernes 

klagebestemmelser. Ændringerne af bekendtgørelserne vurderes ikke at have 

økonomiske eller administrative konsekvenser for borgerne, erhvervslivet eller for 

kommuner og regioner. 

 

Ændringer af indholdsmæssig karakter er følgende:  

Bekendtgørelse nr. 1208 af 14. november 2014 om kontrol og tilsyn med 

udbetalinger af pristillæg og andre ydelser til elproduktionsanlæg m.v. 

(stamdatabekendtgørelsen) udstedes som ny. Det skyldes, at driften af 

stamdataregistret overføres fra Energinet til Energistyrelsen den 1. januar 2018 

 

Bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017 ændres, så Energinet fremadrettet kan 

afskrive ilandføringskabler fra de kystnære havvindmøller over deres tariffer efter 

Kontor/afdeling 

Center for Forsyning 

 

Dato 

15. november 2017 

 

J nr. 2017 - 6704 
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elforsyningsloven § 8, stk. 2. Dette sker ved Energistyrelsens pålæg til Energinet 

om, at finansiering af de havvindmøller, hvor afskrivning i dag finansieres over 

PSO-tariffen, i stedet skal ske over net- og systemtarifferne. Det vil sikre, at 

afskrivningerne med virkning fra og med 1. januar 2018 finansieres ens for alle 

havvindmølleparker og fortsat betales af elforbrugerne. Ændringen vil ligeledes 

betyde, at finansieringen af ilandføringskabler ved åben-dør-havvindmøller 

fremover finansieres over tarifferne.  

 

I bekendtgørelsen nr. 400 af 26. maj 2009 om administration af tilskud til grøn 

ordning indsættes en bagatelgrænse på 25.000 kr. for kravet om revisorerklæring 

for de aktiviteter, hvor der ansøges om udbetaling af tilskud fra den grønne ordning. 

Baggrunden for den foreslåede ændring er, at små projekter derved kan ansøge 

om tilskud, uden at omkostningerne til revisorerklæring overstiger tilskudsbeløbet. 

 

Bekendtgørelse nr. 1008 af 20. oktober 2009 ophæves, da bekendtgørelsen ikke 

længere er relevant. Den sidste dispensation blev givet i 2012, og en ophævelse af 

bekendtgørelsen påvirker ikke allerede givne dispensationer.  

 

Det bemærkes, at Energistyrelsen som led i overtagelsen af opgaverne fra 

Energinet i 2018 vil gennemgå administrationen af samtlige støtte- og 

tilskudsordninger. Det er derfor sandsynligt, at der kan blive behov yderligere 

ændringer af bekendtgørelserne i løbet af 2018. 

 

Ikrafttrædelse 

Alle ændringerne forventes at træde i kraft samtidig med loven (L66) den 1. januar 

2018.     

 

Høringsfrist 

Eventuelle høringssvar til udkastene bedes være Energistyrelsen i hænde senest 

onsdag den 29. november 2017 på adressen: ens@ens.dk med kopi til 

mrm@ens.dk. Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen: 

http://www.hoeringsportalen.dk/.  

 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at modtagne høringssvar vil blive sendt til 

Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg og offentliggjort på 

Høringsportalen.   

 

Spørgsmål vedrørende høringen kan rettes til undertegnede på tlf. 33 95 58 11, 

mrm@ens.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Margit Rankin Malmsteen 
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Følgende bekendtgørelsesændringer med visse indholdsmæssige ændringer 

sendes i høring: 

 
- Bekendtgørelse nr. 1208 af 14. november 2014 om kontrol og tilsyn 

med udbetalinger af pristillæg og andre ydelser til elproduktionsanlæg 
m.v. (stamdatabekendtgørelsen) - nyudstedelse. 

- Ændring af bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017 om nettilslutning af 
vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 

- Ændring af bekendtgørelse nr. 400 af 26. maj 2009 om administration 

af tilskud til grøn ordning. 

Følgende bekendtgørelsesændringer med formelle konsekvensrettelser alene 

sendes i høring: 

- Ændring af bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2015 om pristillæg til 
opgraderet biogas leveret til det sammenkoblede system og renset 
biogas leveret til bygasnet. 

- Ændring af bekendtgørelse nr. 1618 af 15. december 2016 om 
statstilskud til elintensive virksomheder. 

- Ændring af bekendtgørelse nr. 496 30. maj 2016 om tilskud til biogas, 
der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller 
anvendes til varmeproduktion. 

- Ændring af bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning 
for egenproducenter af elektricitet. 

- Ændring af bekendtgørelse nr. 260 af 21. marts 2004 om undtagelse af 
visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig 
udskillelse.  

- Ændring af bekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2015 om 
pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet 
den 20. november 2012 eller senere. 

- Ændring af bekendtgørelse nr. 692 af 26. juni 2012 om tilskud til at 
fremme udbredelsen af elproduktionsanlæg med vedvarende 
energikilder. 

- Ændring af bekendtgørelse nr. 279 af 3. april 2009 om værditab på fast 

ejendom ved opstilling af vindmøller. 

- Ændring af bekendtgørelse nr. 1299 af 25. november 2015 om tilskud 
til elektricitet produceret i industrielle kraft-varme-værker. 

- Ændring af bekendtgørelse nr. 760 af 24. juni 2013 om pristillæg til 
elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v. 

- Ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om 
systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet 
m.v. 
 

Bekendtgørelse, der skal ophæves: 

 
- Bekendtgørelse nr. 1008 af 20. oktober 2009 om visse vindmøller, der 

nettilsluttes fra den. 1. september 2010. 

 


