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Offentligt

Ændringsforslag
til 2. behandling af
Forslag til lov 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
(Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren mv.)
(L66)

(af energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Chr. Lilleholt)

Af energi-, forsynings- og klimaministeren, tiltrådt af <>:

Til § 2
1) I indledningen ændres »og senest § 2 i lov nr. 662 af 8. juni 2017« til: », § 2 i lov nr. 662 af 8. juni
2017, § 1 i lov nr. 1201 af 15. november 2017, og senest ved § 1 i lov nr. 1214 af 22. november 2017«.
[Ændring som følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 og lov nr. 1214 af 22. november 2017]
2) I den under nr. 5 foreslåede ændring udgår »§ 43 a, stk. 8, 1. pkt.« og »§ 44, stk. 3, 1. pkt.«.
[Ændring som følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017]
3) Før nr. 7 indsættes som nyt nummer:
»07. I § 18, stk. 1, 4. pkt., § 43 a, stk. 8, 3. pkt., § 44, stk. 3, 3. pkt., og § 47, stk. 10, 4. pkt., ændres
»Energinet« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.«
[Ændring som følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 og lov nr. 1214 af 22. november 2017]
4) I den under nr. 7 foreslåede ændring udgår »og i § 47, stk. 10, 2. pkt., ændres »Energinet.dk’s« til:
»Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens«.
[Ændring som følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017]
5) Før nr. 10 indsættes som nyt nummer:
»010. I § 43 a, stk. 8, 1. pkt., § 44, stk. 3, 1. pkt., og § 47, stk. 10, 2. pkt., ændres »Energinets« til:
»Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens «.«
[Ændring som følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017]

Til § 4
6) I den under nr. 2 foreslåede ændring af § 2, stk. 2, 2. pkt., udgår »og«, og efter »administrative
opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet i medfør af lov om fremme af vedvarende energi« indsættes:
»og«.
[Ændring sikrer korrekt opremsning]
Til § 6
7) I indledningen indsættes efter »som ændret ved § 2 i lov nr. 629 af 8. juni 2016«: », og ved § 2 i lov
nr. 1201 af 15. november 2017«.
[Ændring som følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017]

8) Nr. 1 affattes således:
»1. I § 4, stk. 10, 1. og 3. pkt., ændres »Energinet.dk« til: »Energi-, forsynings- og klimaministeren«, og
i § 4, stk. 10, 3. pkt., ændres »Energinet« til: »energi-, forsynings- og klimaministeren«.«
[Ændring som følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017]

Bemærkninger

Til nr. 1
Den foreslåede ændring er en følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme
af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger,
midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for
2017 m.v.) og lov nr. 1214 af 22. november 2017 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
(Indsættelse af frister for tilsagn om tilskud, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af tilskud i den
grønne ordning samt nedjustering af balancegodtgørelse).
Lov nr. 1201 og lov nr. 1214 vedrører bl.a. opgaver om administration af støtte til vedvarende energi,
som i medfør af lovforslag L66 bliver overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren
den 1. januar 2018. Indledningen til § 2 i L66 opdateres således som følge af, at lov nr. 1201 og lov nr.
1214 er vedtaget efter fremsættelsen af L66.
Til nr. 2
Den foreslåede ændring er en følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme
af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger,

midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for
2017 m.v.).
Ved lov nr. 1201 nyaffattes § 43 a, stk. 8, og § 44, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi. Det
fremgår efter vedtagelsen af lov nr. 1201 af bestemmelserne i § 43 a, stk. 8 og § 44, stk. 3, at det er
Energinet, der kan give tilsagn om pristillæg.
Opgaverne i disse bestemmelser vedrører tillige administration af støtte til vedvarende energi, som i dag
varetages af Energinet, men som overføres til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar
2018.
Som følge heraf, skal den foreslåede ændring til § 43 a, stk. 8, og § 44, stk. 4, udgå af § 2, nr. 5, hvori
bestemmelserne ændres fra Energinet.dk´s til energi-, forsynings- og klimaministerens, og i stedet
fremgå af et nyt i § 2, nr. 10 i L66, hvor Energinets ændres til Energinets eller energi-, forsynings- og
klimaministerens.
Til nr. 3
De foreslåede ændringer er en følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om
fremme af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse
støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse
af solpuljen for 2017 m.v.), og lov nr. 1214 af 22. november 2017 om ændring af lov om fremme af
vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om tilskud, nettilslutning og ansøgning om
udbetaling af tilskud i den grønne ordning samt nedjustering af balancegodtgørelse).
Ved lov nr. 1201 og nr. 1214 indsættes nye punkter i § 18, stk. 1, § 43 a, stk. 8, § 44, stk. 3, og § 47, stk.
10, i lov om fremme af vedvarende energi. Det fremgår efter vedtagelsen af lov nr. 1201 af
bestemmelserne i § 43 a, stk. 8, 3. pkt., § 44, stk. 3, 3. pkt., og § 47, stk. 10, 4. pkt., at det er Energinet,
der kan give tilsagn om pristillæg. Efter vedtagelsen af lov nr. 1214 fremgår det bl.a. af § 18, stk. 1, 4.
pkt., at ansøgning om udbetaling af tilskud skal sendes til Energinet.
Opgaverne i disse bestemmelser vedrører tillige administration af støtte til vedvarende energi, som i dag
varetages af Energinet, men som overføres til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar
2018.
Med indsættelse af det nye nummer i L66 sikres det således, at opgaverne overføres fra Energinet til
energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar 2018.
Til nr. 4
Den foreslåede ændring er en følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme
af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger,
midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for
2017 m.v.).

Ved lov nr. 1201 nyaffattes § 47, stk. 10, i lov om fremme af vedvarende energi. Det fremgår efter
vedtagelsen af lov nr. 1201 af § 47, stk. 10, 2. pkt., at pristillægget er betinget af Energinets tilsagn
forud for projektet påbegyndelse.
Opgaverne i bestemmelsen vedrører således administration af støtte til vedvarende energi, som i dag
varetages af Energinet, men som overføres til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar
2018.
Som følge heraf, skal den foreslåede ændring til § 47, stk. 10, 2, pkt. udgå af § 2, nr. 7, hvori
bestemmelsen ændres fra Energinet.dk´s til Energinets eller energi-, forsynings- og klimaministerens, og
i stedet fremgå af et nyt nr. 5 i § 2 i L66, hvor Energinets ændres til Energinets eller energi-, forsyningsog klimaministerens.

Til nr. 5
Den foreslåede ændring er en følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme
af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger,
midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for
2017 m.v.).
Med L66 overføres en række myndighedsopgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og
klimaministeren. De overførte opgaver vedrører administration af støtte til vedvarende energi og
relaterede myndigheds-, planlægnings- og supportopgaver. L66 skal træde i kraft 1. januar 2018.
På tidspunktet for vedtagelse af lov nr. 1201 var det således fortsat Energinet, der havde kompetencen til
at varetage opgaver vedrørende administration af støtte til vedvarende energi og relaterede myndigheds-,
planlægnings- og supportopgaver, herunder tilsagn om støtte og tilskud, som ændret ved lov nr. 1201.
Da L66 fremmes efter vedtagelsen af lov nr. 1201, fremsættes nærværende ændringsforslag til L66, der
sikrer de fornødne konsekvensrettelser, således at det sikres, at også de relevante opgaver omfattet af lov
nr. 1201 overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.
Da energi-, forsynings- og klimaministeren før vedtagelsen af lov nr. 1201 havde ændret navn fra
”Energinet.dk” til ”Energinet” indsættes et nyt nummer i lovforslaget, så det fremgår, at opgaverne
overføres fra ”Energinet” til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Til nr. 6
Der er alene tale om en lovteknisk konsekvensrettelse som følge af det foreslåede punkt, der udgår af §
2, stk. 2, 2. pkt., og ændringen indebærer derfor ingen materielle ændringer. Med ændringsforslaget
indsættes et ”og” for at sikre korrekt opremsning af 2. pkt.

Til nr. 7
Den foreslåede ændring er en følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme
af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger,
midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for
2017 m.v.).
Lov nr. 1201 vedrører bl.a. opgaver om administration af støtte til vedvarende energi, som i medfør af
L66 bliver overført fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar 2018.
Indledningen til § 6 i L66 opdateres således som følge af, at lov nr. 1201 er vedtaget efter fremsættelsen
af L66.
Til nr. 8
Den foreslåede ændring er en følge af lov nr. 1201 af 15. november 2017 om ændring af lov om fremme
af vedvarende energi (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger,
midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionsanlæg og ophævelse af solpuljen for
2017 m.v.).
Ved lov nr. 1201 indføres der et nyt punkt i bestemmelsen i § 4, stk. 10, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om
ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg).
Bestemmelsen vedrører opgaver om administration af støtte til vedvarende energi og relaterede
myndigheds-, planlægnings- og supportopgaver, der i dag varetages af Energinet, men som i medfør af
L66 bliver overført til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1. januar 2018.
Den foreslåede ændring til ny § 6, nr. 1, i L66 sikrer, at de relevante opgaver vedrørende administration
af støtte til vedvarende energi overføres fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren den 1.
januar 2018.

