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DI's høringssvar om ændring af naturgasforsyningsloven mv

DI vil indledningsvist takke for muligheden for at afgive bemærkninger til høringen af 
udkastet til forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.

DI’s høringssvar vedrører alene den del, der omhandler tilslutning af opgraderingsanlæg 
til biogas, hvor lovforslaget overordnet set viser gode takter.

DI finder det dog af afgørende betydning, at lovtekst og bemærkninger ikke kan give an-
ledning til misforståelser og misfortolkninger ude i kommunerne i relation til tilslutning 
af opgraderingsanlæg til distributionssystemet. DI skal derfor henstille til, at der af lov-
forslaget i både lovtekst og bemærkninger fremgår helt klare og tydelige definitioner af, 
hvornår tilslutning af et opgraderingsanlæg til distributionssystemerne indbefatter var-
meplanlægning (dvs. anvendelse af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kol-
lektive varmeforsyningsanlæg), og hvornår det ikke er tilfældet. 

DI har ikke yderligere kommentarer.

Med venlig hilsen

Louise Bank
Chefkonsulent

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Sendt pr. mail til:
ens@ens.dk
cno@ens.dk
jgk@ens.dk
pst@ens.dk

22. august 2019
LOBA

DI-2019-11767

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 2019-20
L 17  Bilag 1
Offentligt



 

 

NGF Nature Energy Biogas A/S; CVR-nr. 34 61 40 91, NGF Nature Energy Green Transport A/S; CVR-nr. 39 31 20 42 

NGF Nature Energy Green Gas Sales A/S; CVR-nr. 38 76 56 04 

Nature Energy 

Ørbækvej 260 

DK-5220 Odense SØ 

Tel.: +45 70 22 40 00 

 

info@natureenergy.dk 

www.natureenergy.dk 

 

 

 

Energistyrelsen 

 

Att.: cno@ens.dk  

 

CC.: jgk@ens.dk , pst@ens.dk , ens@ens.dk  

 

Journalnr.: 2019-90339 

 

 

 

 
 

Høri gssvar på Lov o  æ dri g af lov o  aturgasforsy i g og lov o  
E ergi et 
 

Indledningsvis vil vi gerne takke for muligheden for at kommentere på ovenstående høring.  

 

Nature Energy beskæftiger sig udelukkende med gas/biogasområdet som produktion af opgrade-

ret biogas der injiceres i naturgasnettet. 

 

De anførte lovændringer og præciseringer om såvel reglerne vedrørende ekspropriationsmulighe-

der som forholdet til varmeforsyningslovens krav om projektudarbejdelse, hilses derfor særdeles 

velkomment. 

 

Der har gennem de sidste par år vist sig usikkerhed hos flere af landets kommuner i forhold netop 

til, hvorvidt biogasanlæg med tilhørende opgraderingsanlæg skulle omfattes af projektbekendtgø-

relsen regler om udarbejdelse af projektforslag. 

Det er derfor meget glædeligt, at Energistyrelsen nu med de foreslåede ændringer præciserer reg-

lerne, så det klart fremgår, at der ikke skal udarbejdes projektforslag. 

 

  

Nature Energy står naturligvis til rådighed i forbindelse med Energistyrelsens videre arbejde med 

lovændringen. 

 

 
 

Med venlig hilsen 

Nature Energy 

 

 

Mette Hansen 

 

31. juli 2019 

mailto:cno@ens.dk
mailto:jgk@ens.dk
mailto:pst@ens.dk
mailto:ens@ens.dk


Dato 22. august 2019 

Side 1 af 1 

 

  

Energistyrelsen  

Center for Forsyning  

 

Høringssvaret sendt elektronisk til cno@ens.dk med kopi til jgk@ens.dk, pst@ens.dk og 

ens@ens.dk  

 

 

Høring over forslag til ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til lovforslaget:  

 

Gennemførelse af ændringsdirektivet til gasdirektivet 

Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger til denne del.  

 

Præcisering af transmissionsselskabers ansvar vedrørende gasforsyningssikkerheden 

Flere af Landbrug & Fødevarers virksomhedsmedlemmer er kategoriseret som ikke-beskyttede 

kunder, og vi ser derfor med stor bekymring på risikoen for udsat gasforsyningssikkerhed i 

perioden, hvor Tyrafeltet er lukket ned. I den henseende finder Landbrug & Fødevarer det positivt, 

at ansvarsrollerne for gasforsyningssikkerheden i sin helhed nu præciseres, således 

gasleverandørernes ansvar for gasforsyningen, også i nødsituationer over for ikke-beskyttede 

kunder, nu står klart defineret.  

 

Det er dog samtidig Landbrug & Fødevarers klare overbevisning, at kategoriseringen af 

beskyttede/ikke-beskyttede kunder er mangelfuld, hvorfor denne præcisering af ansvarsfordelingen 

ml. transmissionsselskab og gasleverandører ikke er tilstrækkelig for at sikre den nødvendige 

forsyningssikkerhed. Kategoriseringen tager således ikke højde for vigtige og nødvendige hensyn 

som eks. dyrevelfærd og forsyningssikkerheden af fødevarer. Derfor opfordrer Landbrug & 

Fødevarer til, at der tages yderligere skridt for at sikre gasforsyningssikkerheden for ikke-

beskyttede kunder, der er særligt udsatte over for afbrydelighed.  

 

Ekspropriation for gasinfrastruktur  

Landbrug & Fødevarer har på nuværende tidspunkt ikke nogen kommentarer til denne præcisering, 

men vores jurister er opmærksomme på den, og vi forbeholder os retten til at vende tilbage med 

kommentarer.  

 

 

Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående, og vil gerne forbeholde os 

retten til at vende tilbage med yderligere information, hvis vi finder behov herfor.  
 

Simon Horsholt 

Miljø, Klima & Bæredygtighed 

 

D +45 3339 4291 

M +45 2785 2384 

E simh@lf.dk 
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J.nr. 2019-90339 ” Ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet”  

Dansk Gasteknisk Center (DGC) takker for det modtagne materiale og fremsender på den efterføl-

gende side vores høringssvar. 

 

Hvis der er behov for uddybende kommentarer eller bemærkninger i forhold til vores høringssvar, 

er vi til rådighed herfor. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Gasteknisk Center a/s 

 

 

Per G. Kristensen 

Chef for forretningsudvikling 
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DGC’s kommentarer til udkast til “Ændring af lov om naturgasforsyning 

og lov om Energinet”: 

 

DGC har en overordnet kommentar til lovforslaget. 

 

DGC finder, at det er godt, at det præciseres, at Energinet i forhold til forsyningssikkerheden har 

ansvaret for, at der er transportkapacitet til stede, samt at systemets integritet kan opretholdes. Det 

følger af gasdirektivet, at Energinet ikke kan have ansvaret for, at der er gas til stede, idet Energinet 

som TSO ikke handler med gas. 

 

Det synes dog at være mangelfuldt, at ”ansvaret for at der er gas til stede” ikke yderligere udkrystal-

liseres for dem, der så har dette ansvar. Efter direktivets ordlyd må det være gashandlerne, der skal 

løfte denne ansvarsdel. DGC kan frygte, at så længe der ikke rejses konkrete krav over for denne 

gruppe, vil ansvaret forsvinde, idet det skal deles i en gruppe og er noget diffust (eller mangelfuldt) 

beskrevet. DGC foreslår derfor, at ministeren gives en bemyndigelse til at rejse forsyningssikker-

hedsmæssige krav over for gashandlerne. 

 

Den konkrete udmøntning kan formentlig ske på forskellig vis, men et forslag kan være at gøre som 

i andre europæiske lande og kræve, at gashandlerne har en vis del af deres forventede årssalg på 

lager. 

 

Herudover mener DGC, at det er godt, at reglerne opdateres på ekspropriationsområdet for såvel 

gastransmission som -distribution. 
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Dansk Gas Distribution 

Gladsaxe Ringvej 11 

Bygning C 

2860 Søborg 

+45 70 21 30 40 

 

krnie@danksgasdistribution.dk 

 

www.danskgasdistribution.dk 

CVR-nr. 27 21 04 06 
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Vores ref. krnie 

 

Tlf. 2519 4504 

Hovedkontor: 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia, Danmark 

 

  

  

  

 

Høringssvar til forslag til ændring af lov om 
naturgasforsyning og lov om Energinet 

 

 

HMN Gasnet og Dansk Gas Distribution takker for modtagelsen af ovennævnte 

lovforslag i høring. 

 

Vi bemærker, at forslaget skaber den ønskede klarhed omkring, at det fortsat er 

kommunerne, der har ekspropriationsmyndigheden efter Varmeforsyningsloven 

vedrørende gasdistributionsledninger selvom gasdistributionsnettet nu er 

statsligt ejet.  

 

Yderligere sikrer lovforslaget den nødvendige klarhed om, at der ikke skal 

udarbejdes projektforslag til kommunal godkendelse ved anlæg af 

gasdistributionsledninger til opsamling og fordeling af bionaturgas. 

 

Gasdistributionsselskaberne påskønner lovforslaget, da en vedtagelse af loven 

vil forbedre og forkorte processen med tilslutning af biogasanlæg til gasnettet. 

 

Vi opdagede en enkelt trykfejl:  ”EFFET” skal være ”EFET” (i sektion 4 i 
udkastet fra Energistyrelsen). (EFET står for European Federation of Energy 

Traders). 

 

 

 

Med venlig hilsen 

HMN GasNet og Dansk Gas Distribution 

 

Kristian Nielsen 


