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Liste over eksterne høringssvar som blev afgivet vedrørende 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 for lov om naturgasforsyning) som var i høring i perioden den 27. juni 2017 til den 14. august 2017.
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Danoil Exploration
CO-Industri
DA
Dansk Fjernvarme
Nature Energy
DI
Energinet.dk
GAZ-system
Dansk Energi
KL
Danske Revisorer
HMN
Energitilsynet
Datatilsynet

Fra: Svend Lykkemark Christensen [mailto:slc@danoil.dk]
Sendt: 27. juni 2017 14:02
Til: Frank Marcher
Emne: SV: Høring af forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner
Danoil Exploration har ingen kommentarer

Sincerely,
Svend Lykkemark Christensen
CEO
Danoil Exploration A/S
Phone: +45 89 32 22 02
Mobile: +45 21 40 70 31

Fra: Frank Marcher [mailto:fma@ens.dk]
Sendt: 27. juni 2017 13:46
Cc: Linda Aaberg (SET); Michael Søgaard Schrøder (SET); Martin Hansen; Birgitta Bundgaard; Rikke Olsen;
Jane Glindvad Kristensen; Johannes Momme Eberhardt; Mette Louise Horneman; Kristian Buch Hvarregaard;
Anne Nørgaard Simonsen; bs@oim.dk; Birgit Gilland; Astrid Rathe; Mercan-Ellen Nielsen; Regitze Prahl;
Christian van Maarschalkerweerd; Line Skou Hauschildt; Lykke Mulvad Jeppesen; Trine de Fine Skibsted
Emne: Høring af forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommuner

Til høringsparter:
Hermed sendes udkast til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommunerne i høring.
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 / Best regards

Frank Marcher
Fuldmægtig / Advisor
Center for Forsyning / Centre for Supply
Mobil / Cell
E-mail

+45 2229 0275
fma@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

Fra: Signe Nyholm-Hansen [mailto:snh@co-industri.dk] På vegne af CO
Sendt: 14. august 2017 11:04
Til: Energistyrelsens officielle postkasse
Cc: Mette Louise Horneman
Emne: SV: Høring af forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner

CO-industri bekræfter modtaget høring. Vi skal i den forbindelse meddele, at vi ikke agter at afgive
høringssvar i det aktuelle emne.
M.v.h.
f./ Henrik Jensen

Med venlig hilsen
Signe Nyholm-Hansen
Kontorassistent

CO-industri
Molestien 7, 3.
2450 København SV
Telefon dir.: +45 33 63 80 38
Telefon: +45 33 63 80 00

snh@co-industri.dk

Fra: Frank Marcher [mailto:fma@ens.dk]
Sendt: 27. juni 2017 13:46
Cc: Linda Aaberg (SET) <laa@energitilsynet.dk>; Michael Søgaard Schrøder (SET) <mss@energitilsynet.dk>;
Martin Hansen <mah@ens.dk>; Birgitta Bundgaard <BBU@ens.dk>; Rikke Olsen <rio@ens.dk>; Jane
Glindvad Kristensen <jgk@ens.dk>; Johannes Momme Eberhardt <jmeb@ens.dk>; Mette Louise Horneman
<mlho@ens.dk>; Kristian Buch Hvarregaard <krbhv@efkm.dk>; Anne Nørgaard Simonsen
<ansim@efkm.dk>; bs@oim.dk; Birgit Gilland <bgi@ens.dk>; Astrid Rathe <are@ens.dk>; Mercan-Ellen
Nielsen <meni@ens.dk>; Regitze Prahl <rpra@ens.dk>; Christian van Maarschalkerweerd <cvma@ens.dk>;
Line Skou Hauschildt <lsh@ens.dk>; Lykke Mulvad Jeppesen <LYJ@ens.dk>; Trine de Fine Skibsted
<trfsk@efkm.dk>
Emne: Høring af forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommuner
Til høringsparter:
Hermed sendes udkast til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommunerne i høring.
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 / Best regards
Frank Marcher
Fuldmægtig / Advisor
Center for Forsyning / Centre for Supply
Mobil / Cell
E-mail

+45 2229 0275
fma@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

Fra: Dansk Arbejdsgiverforening [mailto:DA@da.dk]
Sendt: 27. juni 2017 15:53
Til: Frank Marcher
Emne: SV: Høring af forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner
Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af d.d. vedrørende ovennævnte skal vi
oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at
afgive bemærkninger.

Med venlig hilsen
Elise S. Hansen
Chefsekretær

Fra: Frank Marcher [mailto:fma@ens.dk]
Sendt: 27. juni 2017 13:46
Cc: Linda Aaberg (SET); Michael Søgaard Schrøder (SET); Martin Hansen; Birgitta Bundgaard; Rikke Olsen;
Jane Glindvad Kristensen; Johannes Momme Eberhardt; Mette Louise Horneman; Kristian Buch Hvarregaard;
Anne Nørgaard Simonsen; bs@oim.dk; Birgit Gilland; Astrid Rathe; Mercan-Ellen Nielsen; Regitze Prahl;
Christian van Maarschalkerweerd; Line Skou Hauschildt; Lykke Mulvad Jeppesen; Trine de Fine Skibsted
Emne: Høring af forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommuner

Til høringsparter:
Hermed sendes udkast til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommunerne i høring.
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 / Best regards
Frank Marcher
Fuldmægtig / Advisor
Center for Forsyning / Centre for Supply
Mobil / Cell
E-mail

+45 2229 0275
fma@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

Energistyrelsen
Sendt til: ens@ens.dk og mlho@ens.dk

HØRINGSSVAR OM FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM
NATURGASFORSYNING OG LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING OG
GENERELLE TILSKUD TIL KOMMUNER
Dansk Fjernvarme har tirsdag den 27. juni 2017 modtaget ovennævnte lovforslag til
høring og takker for muligheden for at give høringssvar.
For at øge incitamentet til en konsolidering af naturgasdistributionen i Danmark
lægges der med lovforslaget op til en lempelse af modregningsreglerne ved
kommunernes salg af naturgasaktiviteter og etablering af muligheden for
prisdifferentiering i de tidligere selskabers distributionsområder.
Dansk Fjernvarme har ingen bemærkninger til lempelsen af modregningsreglerne
eller Energinet/Dansk Gas Distributions eventuelle efterfølgende køb af
naturgasdistributionsnettet. Derimod er de afledte effekter for kunderne relevante,
og det ligger Dansk Fjernvarme på sinde, at et eventuelt køb/salg ikke får negative
konsekvenser for tarifferne for kunderne, hvoraf en del er fjernvarmevirksomheder
med gasfyrede anlæg. Netop hensynet til kunderne må også anses som en del af
formålet med lovforslaget.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at et køb/salg af
naturgasdistributionsnettet skal ske på kommercielle vilkår. Uanset udgangspunktet
for en kommende handel er det altafgørende, at et køb/salg ikke resulterer i øgede
indtægtsrammer eller tariffer. Tværtimod må det være forventningen, at tarifferne
reduceres ved realiseringen af det forventede konsolideringspotentiale.
Herudover er det helt centralt, at det kommende fald i tarifferne som følge af
afviklingen af nettogælden fastholdes ved et køb/salg, og at reduktionen ikke
udskydes eller bliver mindre, end den ville være blevet i de nuværende
distributionsselskaber.
Dansk
Fjernvarme
forventer,
at
indtægtsrammebekendtgørelsen i nødvendigt omfang tilpasses, hvis det viser sig
nødvendigt i forhold til at sikre forbrugerne i disse tilfælde.
For så vidt angår muligheden for prisdifferentiering finder Dansk Fjernvarme det
ligeledes afgørende, at omkostninger til den historiske nettogæld afholdes af
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gaskunderne i de enkelte historiske distributionsområder og ikke samlet af alle
gaskunder. Prisdifferentieringen bør opretholdes så længe, der eksisterer nettogæld
i et eller flere af de tidligere gasdistributionsselskaber.
Dansk Fjernvarme betragter det som en forudsætning for lovforslaget, at energi-,
forsynings- og klimaministeren skal udnytte bemyndigelsen til fastsættelse af
prisdifferentiering og ikke blot får muligheden.

Med venlig hilsen
Rune Moesgaard · Afdelingschef
Dansk Fjernvarme
rum@danskfjernvarme.dk
Mobil +45 2490 4149
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Energistyrelsen
ens@ens.dk
mlho@ens.dk

14. august 2017

Høri gssvar vedrøre de forslag til lov o æ dri g af lov o
aturgasforsy i g og lov o ko
u al udlig i g og ge erelle tilskud til ko
uer
Nature Energy har modtaget ovenstående bekendtgørelsesændring i høring og takker for muligheden for at komme med bemærkninger.
Nature Energy vil gerne kvittere positivt for, at der med de foreslåede ændringer vil blive mulighed
for, at modregningen på 100 % i kommunernes bloktilskud i forbindelse med salg af naturgasaktiviteter vil blive ændret. Med den foreslåede ændring vil det blive muligt at gennemføre den af regeringen ønskede konsolidering af gasdistributionsselskaberne i Danmark.
Nature Energy har ikke yderligere bemærkninger til høringsudkastet.

Med venlig hilsen
NGF Nature Energy

Mette Hansen

14. august 2017
LOBA
DI-2017-10283

Energistyrelsen
Sendt pr. mail til
ens@ens.dk
mlho@ens.dk

DI’s høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning mm.
DI takker for muligheden for at afgive bemærkninger til lovforslaget om øget incitament
til konsolidering af naturgasdistributionssektoren mm.
DI bakker op omkring øget konsolidering i naturgasdistributionssektoren, og kan således støtte den del af lovforslaget, der sikrer et øget incitamentet hertil.
DI har ikke yderligere kommentarer.
Med venlig hilsen
Louise Bank
Chefkonsulent

*SAG*
*SAGDI-2017-10283*
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Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
1256 København K
ens@ens.dk med kopi til mlho@ens.dk

Energinet.dk
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

HØRINGSSVAR I RELATION TIL FORSLAGET TIL
LOV OM ÆNDRING AF LOV OM
NATURGASFORSYNING OG LOV OM
KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE
TILSKUD TIL KOMMUNER
Hermed fremsendes Energinet’s bemærkninger i relation til forslaget til lov om ændring af lov
om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Energinet har alene bemærkninger til førstnævnte i relation til forslagets § 1, nr. 1 (naturgasforsyningslovens § 2, stk. 6), som indeholder en udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskaber fra lov om naturgasforsyning.
Efter den gældende bestemmelse i § 2, stk. 6 i lov om naturgasforsyning, kan ministeren bestemme, at transmissionsselskaber, hvis anlæg ikke har direkte indflydelse på det danske naturgasmarked, helt eller delvist kan undtages fra lovens bestemmelser. Som det er omtalt i
lovforslaget fremgår det af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at undtagelsesmuligheden
vil finde anvendelse for gastransmissionsledninger, der har fysisk tilknytning til dansk landterritorium, men ikke anvendes til forsyning af det danske naturgasmarked. Ifølge lovbemærkningerne kan der være tale om ledninger, som har til formål at transportere naturgas til andre
lande.
Med lovforslaget foreslås det, at ministeren også kan bestemme, at anlæg med tilslutning til
det danske transmissionsnet skal kunne undtages helt eller delvist fra loven, når anlægget
primært er etableret med henblik på transport af gas til andre lande. Bestemmelsens anvendelsesområde udvides således til at omfatte anlæg, der i et vist omfang har direkte indflydelse
på det danske naturgasmarked. Ifølge ordlyden af den forslåede bestemmelse gælder denne
undtagelsesmulighed alene for anlæg med tilslutning til det danske transmissionsnet, som har
kapacitet til at sende gas i to retninger . Den ovenfor citerede sætning i den forslående udvidelse af bestemmelsen fokuserer på den fysiske transport af gassen. Det bemærkes, at den
direkte indflydelse på det danske naturgasmarked både kan ske gennem fysisk transport såvel
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gennem andre kommercielle dispositioner initieret af transportkunderne. På denne baggrund
foreslås det, at den ovenfor citerede sætning udelades af bestemmelsen.
Af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser i relation til den pågældende bestemmelse (bemærkningerne til forslagets § 1, nr. 1 på side 15 i lovforslaget) fremgår det, at
dispensationsmuligheden skal omfatte ledninger, mens selve ordlyden af bestemmelsen omtaler anlæg. For at undgå tvivl om bestemmelsens anvendelsesområde kan de pågældende lovbemærkninger med fordel opdateres i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd. Dette
gælder også i forhold til de anvendte terminologier, som er relateret til ledninger, herunder
betegnelsen korte strækninger og søledningen .
Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller behov for uddybning, står undertegnede til rådighed.
Med venlig hilsen

Jacob Sandholt
jsh@energinet.dk
Energinet
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Energistyrelsen
Center for Forsyning
Amaliegade 44
1256 København K

Dok. ansvarlig: CHA
Sekretær:
Sagsnr: s2016-418
Doknr: d2017-11448-10.1
11. august 6. juli 2017

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og
lov om kommunal udligning
Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere lovforslaget, og bemærker at høringssvaret alene drejer sig om den del, der skal skabe incitament til konsolidering af de danske gas distributionsselskaber til ét statsejet selskab.
Overordnet er Dansk Energi tilhænger af effektivitetsdrevet konsolidering i forsyningssektoren – også på tværs af forsyningsarterne og gerne baseret på harmoniserede regulatoriske
rammer til at skabe mulighed for ejermæssige konstellationer designet efter kundernes behov. Derimod er vi i den konkrete sag fundamentalt uenige i, at eneste lovlige udfald af en
konsolidering af dansk gas distribution er ét centralt styret, statsejet selskab. Endvidere er vi
uforstående for, hvorfor lovforslaget ikke sikre en harmonisering af modregningsreglen i hele
forsyningssektoren.
Dansk Energi forstår, at forslaget er en del af Regeringens helhedsplan for et stærkere
Danmark, hvor strategien for de danske forsyningssektorer blev offentliggjort i ”Forsyning for
Fremtiden” september sidste år. Af initiativer i gassektoren fremhæves blandt andet konsolidering af den danske naturgasdistribution dels ved at lempe modregningsreglerne for kommuner, der ejer gasdistributionsselskaber og dels ved at tillade differentierede tariffer i en
overgangsperiode for at sikre tilbagebetaling af gældsposter fra tre forskellige distributionsområder.
Vedtages lovforslaget, banes vejen for, at Dansk Gas Distribution (DGD), der via Energinet
er ejet af staten og ifølge naturgasforsyningsloven eneste tilladte køber, kan opkøbe gas
distributionen fra HMN Naturgas og NGF Natur Energy, hvis de udbydes til salg af de kommunale ejere.
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I Dansk Energis øjne er forslaget udtryk for, at Regeringen har fastlagt en strategi for den
fremtidige drift af gas distributionssystemet byggende på:
•

•

Afvigelse fra EU's kongstanke om liberalisering af forsyningssektorerne med ejermæssig adskillelse mellem transmission og distribution henholdsvis og kommercielle
aktiviteter som produktion og handel. Forslaget lægger op til, at staten via Energinet
efter konsolidering vil komme til at eje et bredt udsnit af gassystemets værdikæde
nemlig gaslagrene, gastransmission og gasdistribution. Det mener vi er betænkeligt.
Grundlæggende bør statens rolle i den forsyningsmæssige værdikæde begrænses til
det absolut nødvendige for at opretholde forsyningssikkerheden. Varetagelsen af distributionsaktiviteter på lokalt plan er i vores øjne ikke et nødvendigt led. I stedet bør
distributionen overlades til private, regionale aktører med ekspertise i at håndtere
slutkunder.
Knæsættelse af ’silo-forsyning’: Lovforslagets model, hvor DGD er eneste lovlige køber af gasdistributionsnettene, understøtter alene den vertikalt integrerede forsyning,
som McKinsey & Co baserer sin rapport ’Forsyningssektorens Effektiviseringspotentiale’ fra august 2016 på, og som i Dansk Energis øjne er udtryk for en for énsidig,
snæver tilgang.
Såfremt det var muligt for købere, der for eksempel har ekspertise med netdrift fra
andre forsyningssektorer, at overtage gas distributionen, ville det være med til at
fremme den horisontalt integrerede multiforsyning, som Quartz fremhæver i sin rapport fra maj i år ’Multiforsyning – En strategisk manøvremulighed i strukturudvikling af
den danske forsyningssektor?’ Rapporten konkluderer blandt andet, at omkostningssynergierne ved konsolidering via multiforsyning er på niveau med sektoropdelt konsolidering, og at en multiforsyningssektor derudover kan styrke innovationskraft og
kompetencegearing i sektoren. I vores øjne forpasses denne mulighed ved valg af ’silo-tilgangen’.

•

•

•

Staten som slutkunde-aktør: Gassektoren har, i modsætning til elsektoren, endnu ikke fundet en passende ’supplier-centric’ model. Gaskunden har derfor en direkte relation til både sit lokale gas distributionsselskab og sin gas-leverandør. Som en konsekvens af lovforslaget vil staten via DGD blive slutkunde-aktør, og det essentielle
spørgsmål er her, om staten er i stand til at varetage kundernes interesser, og samtidigt stille krav om effektivisering og prisfastsættelse af serviceydelser på et markedsmæssigt niveau. Når staten optræder både som regulator og slutkunde-aktør er
der risiko for interessekonflikter, som ikke er til kundernes fordel.
Centralstyring på nationalt plan: Ved at konsolidere gas distributionen til ét statsejet
selskab bevæger man sig væk fra decentral styring i regionale selskaber, der har tæt
kontakt med slutkunderne og forståelse for de geografiske udfordringer. Det er i
Dansk Energis øjne et tilbageskridt til national, central statsstyring af den danske
gasdistribution.
Energinet som ejer: Det er Dansk Energis klare holdning, at Energinet hverken kan
og skal varetage ejerskabet af gas distributionen på længere sigt. Konstruktionen
med et uafhængigt systemansvar for flere energiarter kombineret med, at Energinet
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bliver ejer af distributionssystemet, udfordrer fundamentalt Energinets troværdighed
som systemansvar. Energinet spiller en nøglerolle i fx rammerne for kraftværkers virke og for den samlede danske energiplanlægning. Heri indgår en kommerciel kamp
mellem forskellige løsninger: Fjernvarme eller gas, gas eller andre opvarmningsformer. Energinet kan efter købet ikke længere anses som uafhængig aktør i den diskussion. Et synspunkt der underbygges af regeringens bestilte analyse ”Energinet.dks fremadrettede opgaveportefølje” af Quartz fra februar 2016. Heraf fremgår:
’Det er således relevant at vurdere om Energinet.dk, også på længere sigt, er den rette ejer af gasdistributionsnettet ift. synergier og eventuelle problemstillinger mellem
aktivet og Energinet.dk. Der er flere væsentlige problemstillinger forbundet med
Energinet.dks overtagelse af netop gasdistributionsnettet, hvilket også resulterer i
anbefalingen om, at Energinet.dk ikke synes at være den rette ejer på længere sigt.
Det vil bidrage til, at den øverste ledelses fokus spredes i endnu højere grad, end det
allerede er tilfældet, idet ledelsen skal varetage en ny type aktivitet.
Der eksisterer ydermere ikke nogen videns- eller kompetencemæssige synergier ift.
andet end energiformen gas, mens der omvendt er fundet potentielle udfordringer ift.
håndteringen af den kundebase (omkring 123.000 kunder), der følger med overtagelsen af gasdistributionsnettet. Energinet.dk har i dag ikke nogen forudsætninger for at
varetage denne opgave. Dertil kommer, at potentielle operationelle synergier vil være
meget begrænsede bl.a. som følge af armslængdeadskillelsen mellem selskaberne,
om end nogle supportfunktioner kan deles. En yderligere og ikke uvæsentlig problemstilling er, at der kan imødeses potentielle incitamentsproblemer ift. andre aktører og energiformer, specielt fjernvarme, når Energinet.dk ejer det ene af de tre gasdistributionsselskaber.’
Hos Dansk Energi lægger vi vægt på, at kunden er i centrum. At kunden har en bred pallette
af valgmuligheder som følge af sund konkurrence og dynamik mellem markedsaktører. Derfor er vi i Dansk Energi bekymrede for den strategi, der kommer til udtryk i lovforslaget. Vi
mener ikke, at det vil komme kunderne til gode på lang sigt med fortsættelse af en vertikalt
integreret gas sektor præget af central og statslig styring.
Vi skal derfor opfordre til, at så snart konsolideringen er gennemført, igangsættes en fuld
udskillelse af gas aktiviteterne fra Energinet og et videresalg af såvel distributions- og kommercielle gasaktiviteter til mere naturlige ejere.
Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at der på relativt kort tid har kunnet skaffes hjemmel til
konsolidering af den kommunalt ejede distribution i gassektoren, når staten har eneret til
opkøb, mens processen for konsolidering af de kommunalt ejede elnet uden krav om statsejerskab er helt anderledes træg. Dansk Energi har flere gange peget på, at 40%modregningsreglen er en barriere for konsolidering også i elsektoren, men der har ikke tilsvarende været lydhørhed for at reducere denne barriere.
Regeringen har gentagende gange peget på behovet for harmonisering af reguleringen på
forsyningsområdet. For at sidestille alle forsyningsarter vil det være naturligt at benytte denne lejlighed til at skabe tilsvarende rammer for de kommunalt ejede elnet, da det må forventes at bibringe en konsolidering på elområdet. I modsat fald modarbejder Regeringen sin
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egen forsyningsstrategi, da den i ’Forsyning til Fremtiden’ har lagt op til en harmonisering af
sektorerne, så alle sektorerne vil blive omfattet af en 20 % modregning.
Vi uddyber gerne vores synspunkter på et møde.
Med venlig hilsen
Dansk Energi

Christine Ravnholt Hartmann

Energistyrelsen
Att: Mette Louise Hornemann
ens@ens.dk; mlho@ens.dk

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om
naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle
tilskud til kommuner
KL har den 27. juni 2017 modtaget forslag til lov om ændring af lov om
naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner i høring fra Energistyrelsen.
Med forslaget ændres de modregningsregler, der gælder for
naturgasaktiviteter i de kommunale gasselskaber således, at der
fremover modregnes enten 20 pct. af salgsprovenuet i bloktilskuddet ved
deponering af salgsprovenuet i 10 år, eller modregnes 60 pct. af
salgsprovenuet i bloktilskuddet, hvis der ikke foretages deponering.
KL ser overordnet set positivt på lempelsen af modregningsreglerne,
omend staten ved helt at fjerne modregningen kunne øge incitamentet for
salg af de kommunale naturgasaktiviteter til staten jf.
lovbemærkningernes afsnit 2.
I lovbemærkningernes afsnit 4.1 samt i det sammenfattende skema i
afsnit 10 indgår en række formuleringer, som KL ikke finder er dækkende
for håndteringen af kommunale indtægter fra salg af aktiviteter, der er
omfattet af modregningsregler jf. udligningslovens §15.
Det er en central præmis for økonomiforhandlingerne mellem KL og
staten, at der foretages skøn over kommunernes samlede udgifter og
indtægter for aftaleåret. De samlede skøn, der foretages for kommunerne
under ét, danner grundlaget for kommunernes økonomiske rammer i
aftaleåret, herunder størrelsen af bloktilskuddet.
Forhandlingerne består imidlertid af en lang række emner, og mens det
kan være statens holdning, at fx indtægter fra salg af
modregningsbelagte aktiviteter indregnes helt eller delvist som indtægt
for kommunerne under ét, så er dette ikke ensbetydende med, at der kan
opnås enighed omkring en sådan forudsætning i en økonomiaftale
indgået mellem to parter. KL finder således ikke, at der er belæg for
eksempelvis at anføre, at "…kommunerne under ét vil blive modregnet
kollektivt…" i det sammenfattende skema.
KL skal i denne forbindelse endvidere fremhæve, at indregning af
enkeltkommuners indtægter fra salg af modregningsbelagte aktiviteter vil
have fordelingsmæssige konsekvenser, såfremt bloktilskuddet helt eller
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delvist reduceres som følge af enkeltkommuners ekstraordinære
indtægter fra salg af modregningsbelagte aktiviteter.
Som følge af, at høringen af lovforslaget er foretaget i
sommerferieperioden, har KL ikke haft mulighed for politisk at behandle
nærværende høringssvar. KL tager derfor forbehold for den politiske
behandling af nærværende høringssvar.

Med venlig hilsen

Morten Mandøe
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Energistyrelsen
Stormgade 2-6
1470 København K
Att.: Mette Louise Horneman
Pr. e-mail: ens@ens.dk; cc: mlho@ens.dk

11. august 2017

Høring af forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner – j.nr.: 201610365
Tak for muligheden for at kommentere ovennævnte udkast.
Vi har ingen bemærkninger af regnskabsmæssig eller revisionsmæssig karakter.

Med venlig hilsen

Jeanette Staal
formand for FSR – danske revisorers
Forsyningsarbejdsgruppe

Mads Heldbo Jensen
student

Sendt pr. e-mail til ens@ens.dk med kopi til mlho@ens.dk
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Center for Forsyning
Stormgade 2-6
1470 København K

14. august 2017
Sagsnr.: EMN-2017-00890
sic@naturgas.dk

Høring over forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (j.nr. 2016-10365)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har den 27. juni 2017 sendt et udkast til lov om ændring af lov om naturgasforsyning (”naturgasforsyningsloven”) og lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner (”udligningsloven”) i høring.
HMN Naturgas I/S (”HMN”) støtter forslaget om at ændre reglerne om statens modregning i de
kommunale tilskud ved kommunernes modtagelse af udlodninger mv. fra naturgasselskaber.
Ændringen er en afgørende forudsætning for principaftalen af 28. juni 2017 for konsolidering af
gasdistributionssektoren mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og HMN Naturgas og
NGF Nature Energy.
Høringsudkastet giver HMN anledning til følgende bemærkninger og forslag:
Naturgasforsyningslovens § 35, stk. 3 (forslagets § 1, nr. 2)
Med den foreslåede ændring får § 35, stk. 3, følgende ordlyd:

”Opgørelsen efter stk. 1 skal indsendes til Energitilsynet efter regler fastsat af
tilsynet. Opgørelsen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er
til rådighed for kommunen (rådighedsdatoen) og være vedlagt dokumentation
for størrelsen af kommunens indskudskapital i selskaberne og nettoprovenuet
ved uddelingen eller afståelsen samt for rådighedsdatoen.”
Det fremgår ikke af bestemmelsen, hvornår opgørelsen skal indsendes til Energitilsynet. Det vil
efter HMN’s opfattelse være hensigtsmæssigt, at fristen fremgår direkte af loven på samme
måde som i el- og varmeforsyningslovenes tilsvarende bestemmelser. I sidstnævnte love er fristen fastsat til 1. februar for uddelinger mv. i det foregående kalenderår.
Herefter er der efter HMN’s opfattelse ikke behov for fastsættelse af yderligere regler om indberetningen udover regler om dokumentation fastsat efter den foreslåede § 35, stk. 12. Såfremt
det anses for nødvendigt med hjemmel til fastsættelse af yderligere regler, bør disse fastsættes
af energi-, forsynings- og klimaministeren (Energistyrelsen) og ikke af Energitilsynet, som skal
håndhæve reglerne.
HMN foreslår derfor, at § 35, stk. 3, 1. pkt., får følgende ordlyd:

”Opgørelsen efter stk. 1 skal indsendes til Energitilsynet senest den 1. februar
hvert år for uddelinger og vederlag modtaget i det foregående kalenderår. Opgørelsen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er til rådighed
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for kommunen (rådighedsdatoen) og være vedlagt dokumentation for størrelsen af kommunens indskudskapital i selskaberne og nettoprovenuet ved uddelingen eller afståelsen samt for rådighedsdatoen.”
Naturgasforsyningslovens § 35, stk. 7 (forslagets § 1, nr. 4)
Med den foreslåede ændring får § 35, stk. 7, følgende ordlyd:

”Økonomi- og Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud med et beløb fastsat efter bestemmelsen i § 15, stk. 6, i lov om kommunal
udligning og generelle tilskud til kommuner inklusive forrentning som nævnt i
stk. 8.”
Det er HMN’s opfattelse, at den foreslåede tilføjelse ”med et beløb fastsat” er overflødig. Det
fremgår af § 15, stk. 6, hvordan Økonomi- og Indenrigsministeriet skal reducere statstilskuddet.
Tilføjelsen er heller ikke fundet nødvendig i el- og varmeforsyningslovenes tilsvarende bestemmelser.
Det er videre HMN’s opfattelse, at ordene ”inklusive forrentning som nævnt i stk. 8” bør udgå.
For det første fremgår det allerede af udligningslovens § 15, stk. 6, at forrentningen medregnes
ved opgørelse af reduktionen. For det andet kan ordlyden forstås således, at hele forrentningen
efter stk. 8 skal modregnes i statstilskuddet, hvilket ikke er korrekt efter den foreslåede § 15,
stk. 6, i udligningsloven. Formuleringen anvendes heller ikke i el- og varmeforsyningslovenes
tilsvarende bestemmelser.
HMN foreslår derfor, at § 35, stk. 6, forenkles og præciseres til følgende ordlyd:

”Økonomi- og Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmelsen i § 15, stk. 6, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.”
Naturgasforsyningslovens § 35, stk. 8 (intet ændringsforslag)
§ 35, stk. 8, har følgende ordlyd:

”Økonomi- og Indenrigsministeriet beregner en forrentning, som beregnes fra
det tidspunkt, hvor kommunen får rådighed over uddelingen eller vederlaget
ved afståelse, og indtil det år, hvor reduktionen af statstilskuddet til kommunen
sker. Forrentningen beregnes af nettoprovenuet, jf. stk. 6, fraregnet den årlige
tilskudsreduktion som nævnt i stk. 7. Renten fastsættes til Nationalbankens
diskonto den 1. januar for det eller de år, for hvilke forrentningen skal beregnes.”
Der er ikke foreslået ændringer heri.
Det er HMN’s opfattelse, at bestemmelsen er uklar og bør præciseres.
For det første kan forrentningsperioden efter 1. punktum give anledning til tvivl. Det fremstår
f.eks. ikke klart, om angivelsen ”indtil det år” betyder, at der skal medregnes forrentning for det
fulde kalenderår, hvor reduktionen finder sted, eller kun til udgangen af det kalenderår, der ligger forud herfor. HMN foreslår, at det på samme måde som i el- og varmeforsyningslovene
fastsættes, at forrentning skal beregnes fra rådighedsdatoen og indtil 1. november i indberetningsåret.
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For det andet synes opgørelsen af forrentningsgrundlaget i 2. punktum at kunne give visse
vanskeligheder. Det fremgår, at forrentningsgrundlaget udgøres af nettoprovenuet fraregnet
den årlige tilskudsreduktion i medfør af stk. 7, der henviser til den foreslåede bestemmelse i
udligningslovens § 15, stk. 6. Som HMN forstår den foreslåede regel i udligningslovens § 15,
stk. 6, forudsætter beregning af tilskudsreduktionen imidlertid, at forrentningsbeløbet er opgjort,
hvilket igen forudsætter at forrentningsgrundlaget kendes. HMN foreslår, at det præciseres,
hvordan beregningen skal ske.
Udligningslovens § 15, stk. 6 (forslagets § 2)
Med den foreslåede ændring får § 15, stk. 6, følgende ordlyd:

”De efter § 14 opgjorte tilskud for den enkelte kommune reduceres med et beløb
svarende til 20 pct. af det af Energitilsynet meddelte nettoprovenu inklusive
beregnet forrentning, jf. § 35, stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning, hvis kommunen deponerer et beløb svarende til nettoprovenuet inklusive beregnet forrentning fratrukket tilskudsreduktionen. Deponeringen sker ved anbringelse af
beløbet i overensstemmelse med reglerne i § 44 i lov om kommunernes styrelse. Denne bestemmelses stk. 2, 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.”
HMN foreslår, at ordet ”inklusive” i 1. punktum for god ordens skyld ændres til ”samt”, da det
ellers fremstår som, at forrentningsbeløbet meddeles af Energitilsynet, hvilket ikke er tilfældet
efter de foreslåede bestemmelser. Tilsvarende foreslås, at henvisningen i 1. punktum til ”§ 35,
stk. 6-8” ændres til ”§ 35, stk. 6 og 8”, da en henvisning til § 35, stk. 7, ikke forekommer korrekt.
Ikrafttræden (forslagets § 3)
Lovændringens ikrafttrædelsestidspunktet er foreslået til 1. januar 2018. HMN ser ikke noget til
hinder for, at man tillægger ændring af modregningsreglerne virkning fra et tidligere tidspunkt
for ikke at forsinke gennemførelsen af strukturelle ændringer i naturgassektoren.

Med venlig hilsen
Susanne Juhl
Adm. direktør
HMN Naturgas I/S
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Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

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)

Indledningsvis vil Sekretariatet for Energitilsynet (herefter ”SET”) kvittere for
muligheden for at afgive høringssvar til lovforslaget.
Med henvisning til Energistyrelsens høringsbrev af 27. juni 2017 fremsendes hermed SETs bemærkninger til forslag til ændring af lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
SET bemærker, at der med lovforslaget lægges op til at ændre reglerne for
1. Kommunal modregning ved salg af naturgasaktiviteter
2. Mulighed for at fastsætte regler, der gør det muligt at differentiere gasdistributionstariffer
3. Mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning

Ad 1) Kommunal modregning ved salg af naturgasaktiviteter.
SET bemærker, at der med forslaget ikke lægges op til, at Energitilsynet påføres
nye opgaver eller forpligtelser i forhold til i dag og har ingen generelle bemærkninger til den del af lovforslaget, der vedrører kommunal modregning ved salg af
naturgasaktiviteter.
Specifikke bemærkninger:
Dog fremhæves, at der i afsnit 6 på side 1, bør indsættes et ”, at”, således at paragraffen lyder:

»Stk. 12. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om dokumentation, jf. stk. 3, 2. pkt. og stk. 11, herunder om, at der skal indhentes
erklæringer fra kommunens revisor eller en statsautoriseret revisor.«
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Sidste sætning i afsnit 7 på side 17: ”En kommune kan derfor eksempelvis ikke
påbegynde aktiviteter omfattet af lov om varmeforsyning i et kommunalt ejede
regionalt naturgasselskab uden særskilt tilladelse”, kan med fordel ensrettes til
enten flertal eller ental.
Ad 2) Mulighed for at fastsætte regler, der gør det muligt at differentiere gasdistributionstariffer.
Med forslagets § 37 stk. 3 nr. 5, lægges op til, at der kan fastsættes differentierede
tariffer i forbindelse med overdragelse af distributionsnet til et statsligt selskab. De
nærmere regler herfor er ikke beskrevet i lovforslaget. Det er i høringsbrevet anført, at disse ændringer vil blive beskrevet nærmere i en kommende bekendtgørelse, der kan erstatte den nuværende indtægtsrammebekendtgørelse (BEK nr. 768 af
23/06/2016). SET skal her anføre, at det vil være hensigtsmæssigt, at bekendtgørelsen udformes på sådan vis, at bestemmelserne vil være forholdsvis ukomplicerede at håndhæve for SET.
SET bemærker endvidere, at der i forbindelse med en overdragelse af distributionsnet til et statsligt selskab vil være behov for en generel omskrivning af den
nuværende indtægtsrammebekendtgørelse, da den på flere punkter ikke er dækkende for en situation med kun ét gasdistributionsselskab i Danmark.
SET foreslår at tydeliggøre, at formålet med lovforslaget er at undgå prisstigninger
for kunder i de eksisterende geografiske områder med lave priser for naturgasdistribution i en situation med konsolidering ved et statsligt opkøb af de kommunalt
ejede distributionsselskaber. Det vil gøre det lettere at udforme konkrete regler
efterfølgende, hvis formålet er præciseret.
Specifikke bemærkninger:
Der henvises i lovforslaget til henholdsvis ”historisk nettogæld” (afsnit 5 på s. 7),
”historiske gældsforpligtelser” (øverst s. 7), ”nettogæld” (øverst s. 19). SET formoder, at lovgiver i de tre oplistede tilfælde har til hensigt at henvise til samme
gældsbegreb – selskabernes regulatoriske nettogæld. SET anbefaler, at henvisninger til den regulatoriske nettogæld i lovforslaget gøres entydig.
I 2. afsnit under overskrift 3.1.1.1 Gældende ret henvises til at naturgasdistributionsselskaberne er underlagt ”prisregulering”. SET bemærker hertil, at det vil være
mere præcist om dette blev beskrevet som ”indtægtsrammeregulering”, da Energitilsynet fastsætter indtægtsrammer, mens Energitilsynet godkender metoder til at
fastsætte priser inden for indtægtsrammen, men ikke konkret prisniveau.
I 3. afsnit under overskrift 3.1.1.1 Gældende ret henvises til i) at selskaberne har
anmeldt og fået godkendt priser og ii) at priserne er fastsat forskelligt fra privatkunder og erhvervskunder. SET finder at det bør præciseres, at Energitilsynet godkender metoder til at fastsætte priser, men ikke selve priserne. Det bør endvidere
præciseres, at den godkendte metode medfører, at kunder med stort forbrug betaler
mindre pr. kubikmeter gas end kunder med at lavt forbrug. Der er således ikke
differentiering mellem privat- og erhvervskunder som sådan, men ud fra gasforbrugets størrelse. Se også nedenstående illustration.
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SET stiller sig til rådighed ved udformning af de konkrete regler for fastsættelse af
indtægtsrammer og nærmere regler for fastsættelse af rammer for differentiering af
distributionstariffer.
Ad 3) Mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning.
SET har ingen bemærkninger til den del af lovforslaget, der vedrører mulighed for
at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning.

Energistyrelsen
Amaliegade 44
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jm@jm.dk og databeskyttelse@jm.dk
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Vedrørende 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)
Ved brev af 27. juni 2017 har Energistyrelsen anmodet Datatilsynet om bemærkninger til ovennævnte udkast.
Det fremsendte udkast giver ikke Datatilsynet anledning til bemærkninger.
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www.datatilsynet.dk
J.nr. 2017-112-0713
Dok.nr. 434972
Sagsbehandler
Karen Valgreen Knudsen
Direkte 3319 3235

Kopi af dette brev er sendt til orientering til Justitsministeriet, Lovafdelingen
og Databeskyttelseskontoret.

Med venlig hilsen
Karen Knudsen

