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Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 

 

 

Til: 

Dato: 

Udvalgets medlemmer 

14. december 2020  

December-redegørelsen 2020-21    

 

Hermed et uddrag af statsministerens december-redegørelse for afvikling af 

regeringens resterende lovprogram for 2020-21. Uddraget omfatter de lov-

forslag og redegørelser, som vedrører Klima-, Energi- og Forsyningsudval-

gets ressortområde. 

 

  

Med venlig hilsen 

 

 

Charlotte Roel Andersen, 

udvalgsassistent 

   

 
  

Offentligt
KEF Alm.del - Bilag 117

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 2020-21
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Klima-, energi- og forsyningsministeren   

  

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgas-

forsyning og forskellige andre love (Gennemførelse af dele af direktiv om fremme af 

anvendelse af energi fra vedvarende energikilder, herunder bestemmelser om oprin-

delsesgarantier, om tilladelsesprocesser, om VE-fællesskaber og om bæredygtigheds-

kriterier og kriterier for drivhusgasemissionsbesparelser for biobrændstoffer, biomas-

sebrændsler og flydende biobrændsler m.v.) 

Jan II 

  

Ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energi-

besparelser i bygninger, lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af ved-

varende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af 

vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser (Tilskud til reduktion af fossi-

le brændsler, sammenkædning af finansielle foranstaltninger til energieffektive byg-

ningsrenoveringer med kvaliteten af renoveringen samt forlængelse af frist for anmod-

ning om udbetaling af tilskud, hvortil tilsagn allerede er meddelt)  

Feb I 

  

Ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, produktenergi-

mærkningsloven og lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold (Tilpasning af 

kontrolbeføjelser m.v. i overensstemmelse med EU-forordning 2019/1020)  

Feb I 

  

Ændring af lov om klima (Indikativt delmål for 2025)  Feb II 

  

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Energiøer)  Feb II 

  

Ændring af lov om varmeforsyning (Nye regler for udnyttelse af overskudsvarme)  Feb II 

  

Ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskel-

lige andre love (Indpasning af gasser fra vedvarende energikilder, udbud af pristillæg 

for biogas og andre grønne gasser fra vedvarende energikilder, udbud af støtte til pro-

duktion af brændstoffer eller andre produkter fra elektricitet (Power-to-X) samt justering 

af den økonomiske regulering af gasdistributionsselskaber og reglerne for gasdetail-

markedet m.v.)  

Feb II 

  

Redegørelser til Folketinget:  

  

Redegørelse for klimaeffekter Dec II 

  

Energipolitisk redegørelse  Apr II 

 

 

 

 


