
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november 2019

Forslag
til

Lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet1)

(Gennemførelse af ændret gasdirektiv, præcisering af transmissionsselskabers ansvar for gasforsyningssikkerhed og
præcisering af ekspropriationsadgang for gasinfrastruktur m.v.)

§ 1

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr.
1127 af 5. september 2018, som ændret ved § 2 i lov nr. 466
af 18. maj 2011 og § 3 i lov nr. 494 af 1. maj 2019,
foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele

af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF
af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked
for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF,
EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 94, som ændret ved
direktiv 2019/692/EU af 17. april 2019 om ændring af
direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre mar-
ked for naturgas, EU-Tidende 2019, nr. L 117, side 1,
dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendel-
sen af energi fra vedvarende energikilder og om æn-
dring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og
2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16, som
ændret ved Rådets direktiv 2013/18/EU af 13. maj
2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af
energi fra vedvarende energikilder på grund af Repu-
blikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L
158, side 230, og Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2015/1513/EU af 9. september 2015 om ændring
af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og diesel-
olie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme
af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder,
EU-Tidende 2015, nr. L 239, side 1.«

2. I § 6 indsættes efter nr. 18 som nyt nummer:
»19) Opstrømsanlæg: Opstrømsrørledningsnet og tilknyttet

behandlingsanlæg på land, der drives samlet.«
Nr. 19 bliver herefter nr. 20.

3. § 6, nr. 20, ophæves.

4. § 6, nr. 27, ophæves.
Nr. 28 bliver herefter nr. 27.

5. I § 12, stk. 1, nr. 3, ændres »varetage forsyningssikkerhe-
den« til: »varetage opgaver vedrørende forsyningssikkerhe-
den«.

6. § 12, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Aftaler i medfør af stk. 1, nr. 4, der vedrører drift

af transmissionsforbindelser mellem Danmark og et land
uden for Den Europæiske Union, skal anmeldes til Forsy-
ningstilsynet.«

7. I § 21, stk. 1 og 2, ændres »opstrømssystemer« til: »op-
strømsanlæg«.

8. I § 37 d, stk. 1, 2. pkt., ændres »opstrømssystemvirksom-
hed« til: »opstrømsanlægsvirksomhed«.

9. Efter § 41 b indsættes:

»§ 41 c. Forsyningstilsynet kan til energireguleringsmyn-
digheder i lande omfattet af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, til Den Europæiske Unions Agentur for
Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder og til
Europa-Kommissionen videregive oplysninger, som er om-
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fattet af Forsyningstilsynets tavshedspligt efter forvaltnings-
loven, i det omfang det er nødvendigt for varetagelsen af
Forsyningstilsynets, den modtagende energireguleringsmyn-
digheds, agenturets eller Europa-Kommissionens opgaver.

Stk. 2. Ved videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal
Forsyningstilsynet betinge videregivelsen af, at oplysninger-
ne
1) er omfattet af en tavshedspligt hos modtageren, som

svarer til den, Forsyningstilsynet er undergivet efter
forvaltningsloven, og

2) kun kan videregives af modtageren med udtrykkeligt
samtykke fra Forsyningstilsynet til det formål, som
samtykket omfatter, og til personer, der er omfattet af
en tavshedspligt, som svarer til den, Forsyningstilsynet
er undergivet efter forvaltningsloven.«

10. I § 55, stk. 1, ændres »Til etablering af de nødvendige
naturgastransmissionsanlæg for transmissionsselskabers
virksomhed« til: »Til etablering og drift af de nødvendige
naturgastransmissionsanlæg«.

11. I § 55 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
»Stk. 2. Til etablering og drift af de nødvendige opstrøms-

anlæg kan klima-, energi- og forsyningsministeren, når al-
menvellet kræver det, tillade, at der iværksættes ekspropria-
tion vedrørende fast ejendom.

Stk. 3. Til etablering og drift af de nødvendige tilslutnin-
ger af opgraderingsanlæg til naturgasforsyningsnettet, jf. §
35 a, stk. 1, kan klima-, energi- og forsyningsministeren for
tilslutning til transmissionsnettet eller kommunalbestyrelsen
for tilslutning til distributionsnettet, når almenvellet kræver

det, og når der efter § 35 a, stk. 1, er opnået ret til tilslut-
ning, tillade, at der iværksættes ekspropriation vedrørende
fast ejendom.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

12. I § 55, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1« til: »stk. 1
og 2«.

13. I § 55 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Ved ekspropriation for tilslutninger til distribu-

tionsnettet efter stk. 3 finder reglerne i kapitel 3 i lov om
varmeforsyning anvendelse. Ved ekspropriation for tilslut-
ninger til transmissionsnettet efter stk. 3 finder reglerne i lov
om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast
ejendom anvendelse.«

§ 2

I lov om Energinet, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 27.
juni 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 494 af 1. maj 2019,
foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 3. pkt., § 12, stk. 1, nr. 1, og § 13, stk. 1, 2.
pkt., ændres »gasopstrømssystemvirksomhed« til: »gasop-
strømsanlægsvirksomhed«.

2. I § 12, stk. 1, nr. 2, ændres »gasopstrømssystemer« til:
»gasopstrømsanlæg«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Folketinget, den 28. november 2019

HENRIK DAM KRISTENSEN

/ Erling Bonnesen
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