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DANMARKS ENERGIFORTIDER 
- hovedbegivenheder på energiområdet 
 
1820 H. C. Ørsted opdager elektromagnetismen. 

1877 Verdens første fjernvarmeanlæg anlægges af Birdsill Holly fra Auburn, New York. 

1891 Første offentlige elforsyning i Danmark etableres i Odense og Køge. 

1903 Frederiksberg Forbrændingsanlæg etableres som Danmarks første fjernvarmeværk. 

1907 Stærkstrømsloven. Loven indeholder generelle regler for udbredelse af stærkstrømsanlæg, 
herunder muligheder for ekspropriation, udformning af et reglement for stærkstrømsanlæg 
og oprettelse af en Elektricitetskommission. 

1910 Skiftet fra jævnstrøm til vekselstrøm påbegyndes. 

1912 NESA indgår aftale med Sydkraft om søkabel på 25 kV fra Helsingborg til Helsingør. NE-
SA betaler og lægger kablet. 

1915 Første elforbindelse til Sverige sættes i drift. 

1918-04-06 Lov nr. 184 om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa. Udfærdiget gennem Ministeriet for 
offentlige Arbejder. 

1918-05-25 Lov nr. 325 om Udnyttelse af Vandkraften i offentlige Vandløb ved Anlæg af Elektricitets-
værker. 

1921 En nordisk kraftoverføringskommission har tanker fremme om en Storebæltsforbindelse 
med jævnspænding. 

1922-01-01 Tange-værket får koncession i 80 år til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen. 

1923-09-21 Danske Elektricitetsværkers Forening dannes. 

1950 Professor F.C. Becker på DTU bygger et ”næsten varmetæt” hus bestående af to liggende 
halvcylindre med ca ½ meter tørvesmuld imellem og vinduer i gavlene. En tilhørende lille 
vindmølle, tænkt til at forsyne huset med energi, blev ikke færdiggjort.   

1950-05-08 Lov nr. 181 om efterforskning og indvinding af råstoffer i kongeriget Danmarks undergrund. 
Ressortminister er minister for offentlige arbejder Carl Petersen (S)  i regeringen Hans Hed-
toft. 

1955-12-21 Lov nr. 312 om en atomenergikommission. Niels Bohr udpeges til formand, og kommissio-
nen består af 24 medlemmer. Kommissionen skal arbejde for at fremme den fredelige udnyt-
telse af atomenergien.  

1956 Forsøgsanlæg Risø grundlægges. 

1956 Suez-krisen. Der indføres mærkerationering for benzin som følge af Suez-krisens virkninger 
på forsyningssituationen. 

1956-12 De første intitiativer til en civil beredskabsplanlægning tages i lyset af Suez-krisen. Der ned-
sættes et Regeringsudvalg for Civilt Beredskab. 
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1957 Der blev foretaget overvejelser om en godt 100 MW, 150/120 kV vekselsstrømsforbindelse 
mellem Fynsværket og Asnæsværket. 

1957-12-10 ”Fjernvarme-Sammenslutningen” stiftes på Hotel Landsoldaten i Fredericia som forening, 
der skal varetage fjernvarmeværkernes interesser. 

1958-06-06 Forskningscenter Risø indvies officielt. 

1958-08-11 Libanonkrisen. Handelsministeriet nedsætter ”Lorentzen-udvalget” med henblik på at under-
søge en forøgelse af landets lagerbeholdninger af olieprodukter for at imødegå virkningerne 
af en midlertidig standsning af tilførslerne til landet. 

1958-12 Overenskomst mellem Handelsministeriet og Danske Elværkers Forening om brændelslagre 
svarende til 3 måneders forbrug i elsektoren. 

1959-06 ”Lorentzen-udvalget” afgiver sin betænkning om etablering af beskyttede civile beredskabs-
lagre og disses placering. Lagrene skulle finansieres via en forhøjelse af benzinafgifterne. 
Regeringen afviste at følge udvalgets indstilling. 

1959-12-23 Folketinget vedtager Lov om det civile beredskab (”Lillejuleaftensloven”). Loven hjemler 
krav om opretholdelse af minimumslagre. 

1960 Undersøgelser, som blev foretaget i 1960-62 forud for bygningen af Konti-
Skanforbindelsen, omfattede både en ”fugleflugtsforbindelse” fra Lolland til Nordtyskland 
og en Storebæltsforbindelse udført som en 400 kV (500.800 MW) vekselsstrømsforbindelse 
eller som en +/- 250-300 kV jævnstrømsforbindelse (500 MW). 

1962-05-16 Lov om nukleare anlæg (atomanlæg) (Atomanlægsloven). 

1962-07-08 A.P. Møller får eneretsbevilling for 50 år til efterforskning og indvinding af kulbrinter i 
Danmarks undergrund. Kai Lindberg (S) er minister for offentlige arbejder i S-regeringen 
Viggo Kampmann. 

1963-11-07 Bekendtgørelse nr. 372 om eneretsbevilling til efterforskning og indvinding af kulbrinter 
m.v. i Danmarks undergrund. Dansk Boreselskab A/S, A/S Dampskibselskabet Svendborg 
og Dampskibselskabet af 1912 A/S får i forening eneret til for et tidsrum af 50 år fra den 8. 
juli 1962 at efterforske og indvinde råstoffer overalt i Danmarks undergrund. 

1964-01-24 Bekendtgørelse nr. 21 om beredskabslagre af mineralolieprodukter i henhold til lov nr. 342 
af 23. december 1959 om det civile beredskab. I forbindelse med bekendtgørelsen blev For-
eningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) dannet ved stiftende generalforsamling den 14. 
maj 1964 med henblik på at varetage beredskabslagringen på medlemsvirksomhedernes 
vegne. 

1965 I ELSAM-KRAFTIMPORT undersøgelsen i 1965 vedrørende kraftværksudbygningen i 
1970’erne blev der foretaget overvejelser over virkningen af en fuldstændig koordinering af 
den samlede kraftværksudbygning i Danmark. I 1966 nedsattes et udvalg, der undersøgte de 
mulige effektbesparelser. Konklusionen var, at med de eksisterende udlandsforbindelser 
kunne en elektrisk Storebæltsforbindelse ikke begrundes økonomisk.  

1966-08-31 Atomkraftudvalget afgiver sin redegørelse til regeringen vedrørende spørgsmål i forbindelse 
med bygningen af atomkraftværker i Danmark. 
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1967-06-05 Seksdageskrigen i Mellemøsten udløser planer om benzinrationering, som ikke føres ud i 
livet. Overvejelserne førte bl.a. til Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger, som Folke-
tinget vedtog i juni 1968. 

1968-06-06 Lov nr. 236 om forsyningsmæssige foranstaltninger. 

1968-10-18 Handelsministeriet fremlægger ”Rapport om naturgas”, som danner afsæt for senere overve-
jelser om mulig indføring af naturgas i Danmark. 

1970 Myndighederne i Sverige tillader opførelsen af Barsebäck.  

1970-07-02 Philips Petroleum aflægger besøg i Handelsministeriet for at undersøge muligheden for  salg 
af den nyfundne Ekofisk gas i norsk område til Danmark. Da Danmark ikke har et kommer-
cielt forhandlingsorgan, sælges gassen i stedet for til Tyskland og søledningen Ekofisk-
Emden bliver nogle år senere den første  offshore ledning i dansk farvand. 

1971 Det besluttedes at genoptage 1966-udvalgets arbejde. Konklusionen blev atter, at en elek-
trisk Storebæltsforbindelse ikke kunne begrundes økonomisk. 

1971-04-28 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beredskabslagre af mineralolieprodukter. 

1972 Danmarks olieforbrug udgjorde 92 % af det samlede bruttoenergiforbrug. 

1972-01-01 Danmarks første olieproduktion starter på Dan-feltet, som drives af A. P. Møller. 

1972-03-03 Bevillingshaverne får en 2-årig forlængelse af efterforskningsperioden på 10 år i henhold til 
eneretsbevillingen til efterforskning og indvinding af råstoffer i Danmarks undergrund. I 
forbindelse med forlængelsen undertegnes et protokollat af ministeren for offentlige arbejder 
Jens Kampmann (S)  og skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller. 

1972-03-27 Staten stifter det kommercielle naturgastransmissionsselskab, Dansk Naturgas A/S. Året 
efter ændres navnet til Dansk Olie og Naturgas A/S (D.O.N.G. A/S). 

1972-05-24 Lov nr. 208 om mindstebeholdninger af mineralolie og mineralolieprodukter. De samlede 
pligtige lagre fastsættes til 90 dages forbrug. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) 
overtager en del af medlemsvirksomhedernes lagringspligt, idet resten dækkes af virksom-
hedernes arbejdslagre. 

1972-06-07 Lov nr. 294 om naturgasforsyning. Erling Jensen (S) er handelsminister i S-regeringen J. O. 
Krag. 

1972-12-22 Bekendtgørelse om mindstelagre af mineralolie og mineralolieprodukter. 

1973-02-12 Bekendtgørelse nr. 94 ændrer bekendtgørelse om beredskabslagre af mineralolieprodukter. 

1973-04-12 De københavnske el-priser stiger langt mere, end Monopoltilsynet finder rimeligt. 

1973-05-22 EF-rapport advarer mod truende energi- og råstofmangel og efterlyser effektiv energipolitik 
– EF-ministerrådsmøde kan ikke enes om fælles politik over for de olieproducerende lande. 

1973-09-16 De olieeksporterende landes organisation OPEC kræver i Wien forhandlinger med de olie-
importerende lande om højere priser på råolie. 

1973-09-27 Elsam og Statkraft indgår aftale om en Skagerraks-forbindelse på ca. 500 MW. Norge skal 
levere 270 MW over 6 timer og 1,2 GWh pr. dag mod tilbagelevering af den leverede energi 
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inden for samme driftsdøgn. Desuden skal udveksles overskudsel. Aftalen løber 15 år fra 
idriftsættelse (i 1976). 

1973-10-06 Der udbryder krig i Mellemøsten mellem Israel på den ene side og Egypten samt Syrien på 
den anden. Hidtil havde flertallet af de vestlige i-lande støttet Israel i den slags konflikter. 
Israel fik denne gang kun støtte fra Shah Mohammad Reza Pahlavi i Iran og USA med en 
militær luftbro med forsyninger til Israel.  

1973-10-09 Mellemøst-krigen udløser prisforhøjelser fra 6 arabiske olielande. Handelsministeriet over-
vejer benzinrestriktioner.  

1973-10-17 Amerikas støtte til Israel udløste en olieblokade fra de arabiske lande. OPEC vedtog på et 
møde at nedskære deres olieproduktion og samtidigt sætte priserne op. Selv om nedskærin-
gen reelt var beskeden, udløste beslutningen dramatiske prisstigninger. Fra oktober til de-
cember 1973 steg prisen på en tønde råolie fra 3 til 11,65 dollars. Størstedelen af denne ge-
vinst gik til de olieeksporterende lande. Således steg Saudi-Arabiens olieindtægter fra 2,7 
milliarder dollars i 1972 til 22,6 milliarder i 1974. 

1973-10-19 Handelsminister Erling Jensen (S) nedsætter olie-spareudvalg. 

1973-10-21 7 arabiske lande har nu lukket for olie til USA. Også Holland rammes af totalt oliestop. 

1973-10-27 Danmarks Sportsfiskerforbund advarer mod atomkraftværker i de indre danske farvande. 

1973-10-30 Regeringen nedsætter særligt energiudvalg og opfordrer til olie- og energibesparelser. 

1973-10-31 Kraftige prisstigninger på fyringsolie og benzin. 

1973-11-02 DSB-annoncer: brug togtransport, spar olie. 

1973-11-04 10 arabiske olielande enige om 25% reduktion af olieproduktionen. Forbud mod søndags-
kørsel i Holland. 

1973-11-05 Statsminister Anker Jørgensen (S) taler i Middelfart om, at det var araberne, der begyndte 
Mellemøst-krigen. Ritzau refererer talen. 

1973-11-07 Anker Jørgensens pro-israelske udtalelser vækker opmærksomhed i EF og de arabiske lande. 

1973-11-10 Nye olie-spareforanstaltninger i kraft: fartbegrænsning på 80 km, 60 km i byerne, lavere 
oktantal. 

1973-11-13 Svensk radioudsendelse om fingeret katastrofe på atomkraftværk opskræmmer Sydsverige 
og mange i København. 

1973-11-16 Vesttyskland forbyder bilkørsel om søndagen. 

1973-11-18 De arabiske olielande opgiver den påtænkte yderligere 5 pct. nedskæring af leverancerne. 

1973-11-19 Folketingets valutaudvalg vedtager olierestriktioner: billøs søndag fra 25. november, mindre 
olie til opvarmning, forbud mod bl.a. vinduesbelysning – oliebranchen opretter fordelings-
central. 

1973-11-25 Første bilfri søndag i Danmark. 

1973-11-27 Kraftig nedskæring af olien til industrien og den kollektive trafik. 
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1973-11-27 Miljøminister Helge Nielsen (S): Atomkraftværker må ikke bygges i panik. 

1973-12-01 Holland afviser arabisk afpresningsforsøg: Vil ikke skaffe sig olielettelser gennem anti-
israelske tilkendegivelser. 

1973-12-02 Øst-olie udbydes til toppriser på det vestlige marked. 

1973-12-03 200 mill. kr. garantikapital stilles til rådighed for D.O.N.G. A/S til olieopkøb. 

1973-12-05 “Skylab”-besætningen har med infrarødt kamera undersøgt over halvdelen af USA for nye 
oliekilder og andre energiformer. 

1973-12-06 Handelsministeriet nedsætter oliefordelingsnævn. 

1973-12-09 De arabiske olielande vil alligevel nedskære olieproduktionen med 5 pct. fra januar. 

1973-12-14 EF-topmøde i København: Udenrigsministrene drøfter oliespørgsmålet med 4 arabiske kol-
leger. 

1973-12-15 På EF-topmøde besluttes en ekspresundersøgelse af hele oliekrisen og dens virkninger. 

1973-12-17 Lejernes og grundejernes organisationer opfordrer til varmtvandsstop mandag til fredag samt 
nedsættelse af stuetemperaturen. 

1973-12-18 S-regeringen Anker Jørgensen afløses af V-regeringen Poul Hartling efter valget den 4. de-
cember. P. Nyboe Andersen bliver økonomi- og handelsminister efter handelsminister Erling 
Jensen. 

1973-12-23 6 arabiske olielande fordobler olieprisen på møde i Teheran. 

1973-12-24 De arabiske olielande vil øge produktionen fra 1. januar. Økonomi- og handelsminister P. 
Nyboe Andersen meddeler, at der ikke er grundlag for at lempe energirestriktionerne. 

1973-12-28 Officielle drøftelser i Stockholm mellem Sverige, Norge og Danmark om fællesnordisk olie-
indkøb. 

1973-12-31 FDM: Trods landets fyldte benzinlagre bør forbudet mod søndagskørsel endnu ikke ophæ-
ves. 

1974-01-02 D.O.N.G. A/S henvender sig til Saudi-Arabien om oliekøb. 

1974-01-04 ELSAM træffer principbeslutning om bygning af et atomkraftværk. 

1974-01-06 Risø fremskynder forsøg med grønlandsk uran. 

1974-01-09 De olieproducerende landes sammenslutning OPEC fastfryser oliepriserne indtil 1. april. 

1974-01-12 Regeringen beslutter at opretholde alle olierestriktioner endnu en måned. 

1974-01-12 Benzinrationering i Holland. 

1974-01-13 Udenrigsminister Ove Guldberg (V) ser meget alvorligt på energisituationen i EF. 

1974-01-25 Ifølge OECD har Danmark været relativt hårdest ramt af olierestriktionerne. 

1974-01-29 Restriktionerne for den offentlige transport ophæves. 

1974-01-31 Arbejdsgruppe under miljøministeriet har udpeget 9 steder vest for Storebælt som egnede for 
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placering af atomkraftværker. 

1974-01-31 Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA) træder frem for offentligheden for første 
gang. 

1974-02-07 Norge ophæver alle olierestriktioner. 

1974-02-11 Energikonference i Washington mellem udenrigsministre fra Vesteuropa, USA, Canada og 
Japan.  

1974-02-13 Restriktionerne på petroleum, gas- og dieselolie m.v. samt 60 km-fartgrænsen og forbudet 
mod søndagskørsel ophæves. 

1974-02-14 El-restriktionerne ophæves. 

1974-02-17 Første normale bil-søndag. 

1974-02-27 F.L. Schmidt & Co. vil udforske mulighederne for anvendelse af vindkraft – industrimæn-
dene Karl Krøyer og Steen Danø: både vind- og solenergi er urealistisk. 

1974-03-02 Under udenrigsminister Ove Guldbergs besøg i Saudi-Arabien lover den saudi-arabiske re-
gering at undersøge, om Danmark har fået for lidt olie under oliekrisen. 

1974-03-03 Repræsentanter for D.O.N.G. A/S vender hjem fra drøftelser i Saudi-Arabien med uforrettet 
sag. 

1974-03-06 DUC har startet olieboring ved Voldum syd for Randers. 

1974-03-13 Bekendtgørelse nr. 141 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport 
af kulbrinter. 

1974-03-14 Nye fartgrænser i kraft som forsøgsordning i et år: 60 km i byerne, 90 på landeveje og 110 
på motorvej. De sidste benzin- og olierestriktioner ophæves. 

1974-03-18 Den arabiske olieboykot mod USA ophæves, fortsat blokade mod Holland og nedskårne 
forsyninger til Danmark. 

1974-03-18 Forbrugerrådet opfordrer Folketinget til betydelig tilbageholdenhed over for opførelsen af 
atomkraftværker i Danmark. 

1974-03-25 Kgl. Resolution samler sagsområder af energipolitisk karakter i Handelsministeriet. 

1974-04-00 Handelsministerens redegørelse “Danmarks energiforsyning – mål og midler i energipolitik-
ken. Det centrale tema er at skabe grundlag for sikring mod nye pludselige krisesituationer 
og at katalogisere de vigtigste faktorer, der må indgå i overvejelserne om en fremtidig, lang-
sigtet energipolitik. 

1974-04-09 Olieboringen ved Voldum gav intet resultat. 

1974-04-16 Repræsentanter for 800 beboere i Sorø og Hou i Jylland kræver over for handelsminister P. 
Nyboe Andersen afgørelsen om atomkraftværker i Danmark udskudt 3 år – byerne ligger i 
områder, der er udpeget som placeringsmuligheder for a-værker. 

1974-04-18 I Folketingets energidebat drøftes anvendelse af atomkraft. 

1974-04-26 DUC vil udvide olieproduktionen på Dan-feltet i Nordsøen, som skal dække 15% af landets 
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forbrug i 1976. 

1974-05-02 ELSAM beslutter, at det kommende første danske atomkraftværk skal placeres på Gylling 
Næs ved Horsens Fjord – i tilfælde af en folketingsbeslutning om anvendelse af atomkraft. 

1974-05-07 Regeringen vedtager betingelserne for oliekoncessioner på Grønland. 

1974-07-05 Rapport fra EURATOM: Atom-kraftværker forurener mindre end almindelige kraftværker. 

1974-07-08 DUC standser land-boringerne efter olie for i år. 

1974-07-10 De arabiske olie-restriktioner mod Holland og Danmark ophæves. 

1974-09-18 Industrirådet går kraftigt ind for atomkraft i Danmark. 

1974-10-15 22 udenlandske selskaber og et dansk konsortium har ansøgt om koncession til olieboring ud 
for Grønlands vestkyst. 

1974-10 D.O.N.G. A/S indgår den første statslige oliehandel (med Sovjetunionen) som led i et forsy-
ningssikkerhedsberedskab. 

1974-11-13 Fremskridtspartiet redder Venstre-regeringen under afstemning om SF-dagsorden, der kræ-
vede forslaget om el-afgift trukket tilbage. 

1974-11-15 USA’s udenrigsminister Kissinger fremlægger olieaktionsplan i form af fælles låne- og ga-
rantiordning for Vesteuropa, Nordamerika og Japan, der skal imødegå virkningerne af de 
forhøjede oliepriser. 

1974-11-15 Handelsminister P. Nyboe Andersen (V) ønsker øget offentlig kontrol med el-forsyningen. 

1974-12-13 Handelsministeriets udvalg for energioplysning indleder kampagne om energispareproble-
mer. 

1974-12-16 Ved et møde på Martinique mellem præsidenterne Ford (USA) og Giscard d’Estaing (Frank-
rig) opnås enighed om verdens-energikonference i 1975 mellem olieproducenter og –
forbrugere. 

1974-12-17 EF fastlægger udviklings- og spareprogram for energiproduktionen – Holland og Danmark 
tager forbehold over for atom-kraftværker. 

1975 Atomkraftværket ved Barsebäck sættes i drift. 

1975-02-13 V-regeringen Poul Hartling afløses af S-regeringen Anker Jørgensen med Erling Jensen som 
handelsminister. 

1975-02-15 På Nordisk Råds møde  i Reykjavik ønsker Norge en hurtig afklaring af mulighederne for 
stabile leverancer af olie og naturgas til de andre nordiske lande. 

1975-04-11 DTU’s Nul-energihus, som professor V. Korsgaard står bag, indvies i overværelse af bl.a. 
den svenske konge Carl XVI Gustav og dronning Margrethe II. 

1975-05-07 Lov nr. 165 om oplysnings- og salgspligt vedrørende kulbrinter. Loven ratificerer Danmarks 
indtrædelse i Det Internationale Energi Agentur. 

1975-05-07 I energipolitisk redegørelse  understreger handelsminister Erling Jensen nødvendigheden af 
fortsatte energi-besparelser og bebuder regeringsforslag om det første danske a-kraftværk i 
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næste folketingssamling. 

1975-05-28 Lov nr. 197 om ændring af lov om forsyningsmæssige foranstaltninger. 

1975-07-07 Akademiet for de Tekniske Videnskaber: Danmark bør satse på vindenergi. 

1975-07-09 Rådets direktiv 75/404/EØF om begrænsning af naturgasforbruget i kraftværker. 

1975-08-04 Elsam skal have adgang til direktør Herman Zobels gods Gyllingnæs med henblik på etable-
ring af atomkraftværk. 

1975-11-06 Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) bliver officielt startet som græsrodsorganisa-
tion. OVE bliver først en egentlig forening i 1979. 

1975-12-12 Rapport fra eksperter i udnyttelse af gas- og olieforekomster udtaler tvivl om A.P. Møller-
koncernens eneret på gasudvinding under Nordsøen – det sker fordi koncernen ikke har ud-
nyttet gasforekomsterne. 

1976-01-02 Møde mellem handelsminister Erling Jensen (S) og skibsreder Mærsk McKinney Møller om 
DUCs ret til naturgassen i Nordsøen. 

1976-02-01 Kgl. Resolution samler administrative og forskningsmæssige energiopgaver under Handels-
ministeriet, idet atomenergikommissionen og forsøgsanlæg Risø overføres fra Under-
visningsministeriet. 

1976-02-03 DUC standser boringer efter olie og naturgas i den danske del af Nordsøen – flytter i stedet 
til det vesttyske område, hvor A.P. Møller har fået tildelt koncession. 

1976-02-20 Atomkraft-modstandere demonstrerer i København mod Barsebäck-værket – demonstran-
terne afleverer protest-resolution til den svenske ambassadør. 

1976-02-20 L 220. Forslag til Lov om energipolitiske foranstaltninger. 

1976-02-25 Lov nr. 54 om elforsyning. Vedtaget ved navneopråb på begæring af FP med 98 stemmer (S, 
V, SF, DKP) mod 50 (KF, FP, RV, CD, KrF) og 3 stemmer hverken for eller imod (VS). 

1976-04 Atomenergikommissionen afgiver sin redegørelse ”Affald fra kernekraftværker”. 

1976-04-28 Lov nr. 194 om energipolitiske foranstaltninger. Atomenergikommissionen nedlægges og 
Energistyrelsen oprettes med Atomenergikommissionens sekretariatschef Hans von Bülow 
som direktør. Atomenergikommissionen ændres til bestyrelsen for Forsøgsanlæg Risø. 

1976-05 Handelsministeriet udgiver Danmarks første samlede energiplan ”Dansk Energipolitik 
1976”. Med planen lægges der op til at reducere landets sårbarhed over for energiforsy-
ningssvigt, at bremse væksten i energiforbruget samt at samordne og intensivere den energi-
orienterede forskning og udvikling.   

1976-05-10 Bekendtgørelse nr. 236 om Energistyrelsen. 

1976-05-13 Handelsminister Erling Jensen fremsætter forslag til lov om anvendelse af kernekraft som 
energikilde i Danmark. Folketingets Energipolitiske Udvalg afgiver beretning den  30. sep-
tember 1976. 

1976-07-13 Handelsminister Erling Jensen har opgivet mange af sine tidligere krav til A. P. Møller-
koncernen vedr. dens ret til fortsat gasudvinding i Nordsøen, oplyser et undergrundsud-
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valgsmedlem, Preben Wilhjelm (VS). 

1976-07-15 Aftale mellem bevillingshaverne i henhold til eneretsbevillingen af 8. juli 1962 og handels-
ministeren om bl.a. afgivelse af arealer. 

1976-07-15 A. P. Møller-koncernen får eneret til naturgassen i den danske del af Nordsøen til 1984 og 
kan afgøre, om det betaler sig at udnytte fundene. 

1976-07-31 For at undgå splittelse i partiet ønsker Socialdemokratiets ledelse, at der skal lovgives for 
hver ansøgning om opførelse af et atomkraftværk, idet der så åbnes mulighed for folkeaf-
stemning før anlæg af hvert værk. 

1976-08-27 Elsam vil bygge to kraftværker på Gyllingnæs i stedet for et a-kraftværk. 

1976-09-08 Handelsminister Erling Jensen (S) afløses af Per Hækkerup (S). 

1976-09-15 58 pct. af befolkningen er imod atomkraft, kun 16 pct. For, siger AIM-analyse. 

1976-09-16 Energiafgiften, som regeringen ønsker indført for at få 1 mia. kr. i statskassen, påvirker kun 
erhvervslivets omkostninger med 0,3 pct. af omsætningen, mens prisen på 1 liter superben-
zin vil blive 2,84 kr. 

1976-10-05 Skagerrak-forbindelsens første pol på 250 MW idriftsættes. 

1976-11-14 Hektisk diplomatisk aktivitet for at forhindre OPEC-landene i at sætte oliepriserne op og den 
vestlige verdens økonomi på spil. 

1976-11-30 EF’s statschefer slutter et fire dages topmøde i Haag, hvor de bl.a. kommer med en erklæ-
ring om, at en ny energikrise truer. 

1976-12-17 Bekendtgørelse nr. 607 om elforsyningslovens anvendelsesområde. 

1976-12-17 Bekendtgørelse nr. 608 om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser m.v. i elforsy-
ningsvirksomheder. 

1977-01-01 Lov om elforsyning træder i kraft. Etablering af Elprisudvalget. 

1977-02-15 Skive og Års vælges af Handelsministeriet som de to første byer, der skal forsøge at udnytte 
jordvarmen som energikilde. 

1977-02-26 Handelsminister Per Hækkerup (S) afløses af Ivar Nørgaard (S). 

1977-03-18 Bekendtgørelse nr. 117 om Forretningsorden for Elprisudvalget. 

1977-03-23 Bekendtgørelse nr. 108 om driftsmæssige afskrivninger henlæggelser m.v. i elforsynings-
virksomheder. 

1977-04 Varmeplanudvalget nedsættes af Handelsministeriet. Hovedformålet er at undersøge, hvor-
ledes de forskellige energiformer bedst muligt kan anvendes og indpasses i landets varme-
forsyning, herunder med forslag til hvordan en egentlig varmeplanlægning kan tilrettelæg-
ges.  

1977-04-01 Afgift på el indføres med 2 øre/kWh. Afgift, der overstiger 100.000 kr. årligt, tilbagebetales 
til momsregistrerede virksomheder. 

1977-04-14 Kommissorium for Udvalget vedrørende Varmeplanlægning. 
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1977-05-25 Fabrikant Alfred Jakobsen i Vivild præsenterer et 130 kvm parcelhus, der opvarmes året 
rundt ved hjælp af solenergi. 

1977-06-08 Lov nr. 261 om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i forbindelse med industri-
elle processer m.v. 

1977-06-16 Bekendtgørelse nr. 288 om ikrafttræden af lov om statstilskud til energibesparende foran-
staltninger i forbindelse med industrielle processer m.v. 

1977-06-25 Fiskerlejet Klitmøller udarbejder projekt med otte vindmøller, der skal forsyne hele byen 
med el og varme. 

1977-07-11 Ministre fra de 13 olieproducerende landes organisation OPEC samles i Stockholm for at 
drøfte de kommende oliepriser. 

1977-08-31 Efter langvarige natlige forhandlinger indgår S, KF,V og RV et treårigt økonomisk forlig, 
der bl.a. betyder forhøjet benzinafgift og indførelse af afgift på olie. 

1977-09-09 Skagerrak-forbindelsens anden pol på 250 MW idriftsættes, hvorefter den samlede overfø-
ringsevne er ca. 510 MW. 

1977-09-14 Lov nr. 472 om statstilskud til udnyttelse af overskudsvarme fra kraftvarmeværker m.v. 

1977-09-19 Ålborg-firmaet Dansk Solvarme indleder storeksport af solvarmeanlæg til olielandet Saudi-
Arabien. 

1977-09-26 Handelsminister Ivar Nørgaard foreslår, at statsdrevet aktieselskab får eneret på udnyttelsen 
af landets underjordiske varmtvandskilder (geotermi). 

1977-10 Varmeplanudvalget afgiver sin 1. delbetænkning om de overordnede principper for varme-
planlægningen specielt med henblik på varmeplanlægning og naturgasforsyning. 

1977-10-03 Afgift på olie indføres med 7øre/l og 8 øre/kg ved lov nr. 453 af 7. september 1977. 

1977-12-14 Lov nr. 612 om ændring af lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i forbin-
delse med industrielle processer m.v. 

1977-12-15 Bekendtgørelse nr. 625 om regnskabsføring og budgettering for elforsyningsvirksomheder. 

1978 Prøvestationen for Mindre Vindmøller etableres på Risø. 

1978-01-12 Bekendtgørelse nr. 7 om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i forbindelse med 
industrielle processer m.v. 

1978-01-17 Bekendtgørelse nr. 20 om ændring af bekendtgørelse om Energistyrelsen. 

1978-02-09 Folketinget splittet på spørgsmålet, om vi selv skal udnytte naturgassen i Nordsøen eller 
sælge den til udlandet. 

1978-02-22 Efter 2 års prøveboringer synes håbet om at finde olie ved Grønland nu opgivet. 

1978-02-24 I/S Nordkraft, I/S NEFO, I/S Midtkraft og I/S Vestkraft får bevilling efter elforsyningsloven 
til at drive elforsyningsvirksomhed i 20 år. 

1978-03-26 Vindmøllen i Tvind på 900 kW – og dermed verdens største – begynder at snurre. 
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1978-04 Finansministeriet udstikker et samlet loft over større statslige investeringer. Store ’klumper’ 
er Storebæltsbroen, kernekraft og  indførelse af naturgas. 

1978-04 Varmeplanudvalget afgiver sin 2. delbetænkning om organisation og styring af varmeforsy-
ningsplanlægningen. 

1978-06-19 OPEC-landenes olieministre enes på et møde i Genève om at fastfryse oliepriserne året ud. 

1978-06-22 I/S ELSAM, I/S Skærbækværket, Københavns kommune, Isefjordsværket I/S, SEAS A/S og 
An/S Østkraft får bevilling efter elforsyningsloven til at drive elforsyningsvirksomhed i 20 
år. 

1978-08-09 I/S Fynsværket og ELKRAFT A.m.b.a. får bevilling efter elforsyningsloven til at drive el-
forsyningsvirksomhed i 20 år. 

1978-08-30 SV-regeringen Anker Jørgensen (S) dannes med Arne Christiansen (V) som handelsmini-
ster. I aftalen om dannelse af SV-regeringen indgik, at man skulle indføre naturgas, og at 
man samtidig skulle arbejde videre med a-kraftprojektet. Der var tale om to mulige placerin-
ger af et fremtidigt a-kraftværk - Kalundborg eller Gyllingnæs. 

1978-09-07 Bekendtgørelse nr. 490 om eneretsbevilling til efterforskning og indvinding af geotermisk 
energi til D.O.N.G. A/S. 

1978-10-03 I regeringens åbningsredegørelse indgår anvendelsen af kernekraft som en del af regeringens 
energipolitik. 

1979-02-01 Ayatollah Khomeini kommer tilbage som leder af den islamiske revolution i Iran efter at 
Shahen er flygtet medio januar. Spirene til den  2. energikrise er en realitet. 

1979-02-09 DUC og D.O.N.G A/S (med handelsminister Arne Christiansen som forhandlingsleder i 
slutfasen) afslutter forhandlingerne om køb af 55 mia. m3 naturgas fra den danske del af 
Nordsøen med leveringsstart i 1984. Aftalen blev godkendt af ’ejerne’ måneden efter, den 9. 
marts 1979. 

1979-03-03 Fællesnordisk energikommission fastslår, at bølgekraften ved den danske vestkyst vil være 
billigere end alle hidtil kendte energiformer. 

1979-03-09 Den danske del af Nordsøen rummer langt mere olie end hidtil antaget, siger rapport til 
Handelsministeriet fra uvildigt amerikansk konsulentfirma. 

1979-03-09 Bekendtgørelse nr. 79 om begrænsning af forbruget af brændstof til motorkøretøjer (ha-
stighedsbegrænsning). 

1979-03-14 For at spare på olie og benzin beordrer Handelsministeriet farten på landevejene sat ned med 
10 km/t og temperaturen i offentlige bygninger sænket til 20o C. 

1979-03-21 Bekendtgørelse nr. 125 om begrænsning af elforbruget. 

1979-03-21 Bekendtgørelse nr. 126 om rumtemperaturen i lokaler, der benyttes af statslige, amtskom-
munale eller kommunale instanser og institutioner. 

1979-03-26 På konference i Genève går et flertal af OPEC-landene ind for betragtelig forhøjelse af olie-
priserne fra 1. april. 

1979-03-28 Katastrofealarm i Harrisburg i Pennsylvania, da kølesystemet i atomkraftværket på Three 
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Mile Island springer læk. 

1979-03-29 Handelsministeriets “Energiredegørelse 1979” fremlægges i Folketinget. Et centralt punkt er 
planerne for opbygning af et naturgassystem, gennemførelse af en varmeplanlægning, ener-
gibesparelser samt, at regeringen i 1980 vil lægge op til en principbeslutning af anvendelse 
af atomkraft som energikilde. 

1979-05-01 Bekendtgørelse nr. 182 af lov om kontinentalsoklen. 

1979-05-22 L 205-207 – Betænkning , afgivet af Folketingets Energipolitiske Udvalg, over: 
I. Forslag til anlægslov for naturgasforsyning, 
II. Forslag til lov om varmeforsyning, 
III. Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser i anledning af forslag til lov 
om varmeforsyning m.v. 

1979-05-22 Organisationen til Oplysning om Atomkraft overrækker statsminister Anker Jørgensen 
311.950 protester mod Barsebäckværket. 

1979-06 Den 2. energikrise sætter ind med kraftige olieprisstigninger som følge af krisen i Den Persi-
ske Golf efter revolutionen i Iran. 

1979-06-08 Lov nr. 232 om naturgasforsyning (Anlægsloven). 

1979-06-08 Lov nr. 258 om varmeforsyning. 

1979-06-12 Dansk Olie & Naturgas A/S meddeles efter lov om naturgasforsyning eneret til indførelse, 
forhandling, transport og oplagring af naturgas i Danmark. 

1979-06-18 Bekendtgørelse nr. 269 om eneretsbevilling til indførsel, forhandling, transport og oplagring 
af naturgas. Dansk Olie & Naturgas A/S er den 12. juni 1979 af Handelsministeriet meddelt 
eneretsbevilling. 

1979-06-21 Saudi-Arabiens olieminister sheik Yamani kommer til København for at indskærpe dansker-
ne at spare på olie og energi. 

1979-06-24 SV-regeringen forhandler med CD og RV om et forslag til ugentlig billøs dag. 

1979-06-28 Randers kommune får bevilling efter elforsyningsloven til at drive elforsyningsvirksomhed i 
20 år. 

1979-06-29 Regeringen stiller forslaget om en ugentlig billøs dag i bero. 

1979-07-01 Med en literpris på 3,90 kr. sætter Danmark rekord som landet med Vesteuropas højeste 
benzinpriser. 

1979-07-01 Energiafgifterne forhøjes, så forbrugerpriserne stiger med 20 %  (el fra 2 til 8 øre/kWh). 

1979-07-19 Miljøminister Ivar Nørgaard (S) afgiver rapport til Folketingets Miljø- og Planlægningsud-
valg om Barsebäckværkets nukleare forhold.  

1979-08-21 SV-regeringen vedtager på ministermøde, at spørgsmålet om anvendelse af atomkraft skal 
afgøres ved en folkeafstemning, hvis Folketinget siger ja til atomkraft. Samtidig vedtager 
regeringen at få energiplaner med og uden atomkraft nærmere analyseret af de økonomiske 
vismænd. 
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1979-08-23 Bekendtgørelse nr. 377 om ændring af bekendtgørelse om Energistyrelsen. 

1979-09-00 Det vesttyske elselskab Nordwestdeutsche Kraftwerk  begynder at producere el i Danmark 
bestemt for det tyske marked. Selskabet ejer halvdelen af den nystartede blok 3 på Ensted-
værket og overfører den til Tyskland (vest) gennem nyetablerede 600 MW forbindelse. 

1979-10-26 Energiministeriet oprettes med Poul Nielson (S) som energiminister (26. oktober 1979 – 10. 
september 1982) i den nye Anker Jørgensen-regering. Afdelingschef Hagen Jørgensen, Han-
delsministeriet, konstitueres som departementschef. Senere udpeges Ole Bech som departe-
mentschef. Energiministeriet får lokaler i Strandgade 29. 

1979-11 Nye tariferingsregler fra DEF vedr. el fra vindmøller. 

1979-11-03 Meningsmåling viser flertal for atomkraft i Danmark, forudsat at affaldsproblemet løses. 

1979-11-22 Elsam indleder sammen med vesttysk specialfirma de første dybdeboringer i de jyske salt-
horste med henblik på opbevaring af radioaktivt atomaffald. 

1980 Spørgsmålet om en elektrisk Storebæltsforbindelse blev atter taget op til overvejelse. Over-
vejelserne stoppes i 1984 på ELSAMs anmodning.   

1980 Bent Sørensen, Niels Bohr Instituttet, publicerer undersøgelse af elsystemet med 100 % vind 
i samarbejde med norsk vandkraft. 

1980-01-23 De Radikale opfordrer regeringen til at kræve Barsebäck lukket inden 5 år. 

1980-01-26 Flertal i Folketinget tilslutter sig regeringens beslutning om at udskyde spørgsmålet om 
atomkraft på ubestemt tid. 

1980-02-09 I en erklæring til regeringen, underskrevet af 80.000, kræver Danmarks kommunistiske Parti 
statsovertagelse af al kul- og olieimport og af Nordsøens olie- og gasfelter. 

1980-02-22 Udspil til A.P. Møller om tilbagelevering af arealer i Danmarks undergrund. 

1980-04 Varmeplanudvalget afgiver sin 3. delbetænkning om vedvarende energi, elvarme m.v. i 
varmeforsyningsplanlægningen. 

1980-04-08 Regeringen Anker Jørgensen fremlægger i Folketinget krisepakke, der skal give staten 5 
mia. kr. i form af bl.a. højere priser på el, olie og benzin. 

1980-04-21 Under et besøg i Saudi-Arabien skriver energiminister Poul Nielson kontrakt om statskøb af 
2,5 mill. tons råolie i de næste 32 mdr. Ved hjemkomsten kalder Poul Nielson aftalen ”klok-
keren”. 

1980-04-30 Cirkulære vedr. administration af varmeforsyningslovens kapitel 4. 

1980-05-19 Energiministeren må i Folketingets Erhvervsudvalg erkende, at han har fortiet to klausuler i 
oliekontrakten med Saudi-Arabien, nemlig: At Danmark ikke må ”bringe Saudi-Arabien i 
miskredit”, og at olien skal fragtes med saudi-arabiske skibe. 

1980-05-22 Anker Jørgensen tildeler på ministermøde energiministeren alvorlig irettesættelse efter olie-
handelen med Saudi-Arabien. 

1980-05-23 Energiministeren indrømmer i Folketingets Energipolitiske Udvalg, at han har underskrevet 
den arabiske oliekontrakt uden at kende dens indhold. 
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1980-05-29 Folketinget vedtager et finanspolitisk indgreb. Bl.a. forhøjes fra 30. juni elafgiften fra 8 til 
12,5 øre/kWh og momsen fra 20,25% til 22%. Olieafgifterne forhøjes pr. 1. oktober. 

1980-05-30 Statsministeren erklærer, at et mistillidsvotum til energiministeren vil være et mistillidsvo-
tum til hele regeringen. 

1980-05-30 Lov nr. 215 om ændring af lov om mindstebeholdninger af mineralolie og mineraloliepro-
dukter. De samlede pligtige lagres niveau (mindstebeholdninger + beredskabslagre) sættes 
op til 4 mio. tons råolieækvivalent. 

1980-06-09 Under afslutningsdebatten i Folketinget fremsættes en mistillidsdagsorden til energiministe-
ren. Regeringen får vedtaget en afværgedagsorden. 

1980-07-04 Energiminister Poul Nielson havde i pressen udtalt, at han ”overvejede ændringer i 
D.O.N.G. A/S’s ledelse”, men på et bestyrelsesmøde fremlagde de medarbejdervalgte besty-
relsesmedlemmer en tillidserklæring til direktør B. Gerhard Jensen. Efter rådslagning med 
bl.a. statsminister Anker Jørgensen valgtes ikke at ændre direktionen, men at erstatte besty-
relsesformanden, som havde tilkendegivet at ville trække sig, med en fuldtidsarbejdende 
bestyrelsesformand. Til denne post udpegedes ambassadør Jens Christensen. 

1980-09-02 A. P. Møller finder både olie og gas efter et par måneders boring ved Løgumkloster. 

1980-10-07 Striden omkring energiminister Poul Nielson tilspidses, da adm. dir. B. Gerhard Jensen op-
siger sin stilling i det halvstatslige olie- og gasselskab DONG. 

1980-10-08 Bekendtgørelse nr. 437 om beredskabslagre af mineralolieprodukter. 

1980-10-08 Bekendtgørelse nr. 438 ændrer bekendtgørelse om mindstelagre af mineralolie og mineral-
olieprodukter. 

1980-11-03 Amerikanske eksperter fastslår, at danske felter i Nordsøen vil kunne forsyne os med olie og 
gas i 20 år. 

1980-11-05 Folketinget vedtager “Lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i beboelses-
ejendomme”. Loven omfatter ejendomme opført før 1974. 

1980-11-24 Cirkulære om administration af kapitel 3 i lov om varmeforsyning. 

1980-11-24 Bekendtgørelse nr. 506 om administration af kapitel 3 i lov om varmeforsyning. 

1980-11-27 De Danske Sukkerfabrikker lancerer nyt motorbrændstof bestående af dieselolie og sirup 
udvundet af sukkerroer. 

1980-12-11 Forespørgsel nr. 16 af Annelise Gotfredsen (KF) til energiministeren: ”Vil ministeren fore-
tage en nyvurdering af naturgasprojektet især med henblik på en større anvendelse af over-
skudsvarme fra kraftværkerne?” Dagsordensforslag fra Annelise Gotfredsen og fra Kalnæs 
(SF) blev forkastet. 

1980-12-12 Måneders genforhandling mellem regering og A.P. Møller om nordsøolien bryder sammen. 

1980-12-13 Statsminister Anker Jørgensen meddeler på et pressemøde, at de 294 dage siden forhandlin-
gerne med bevillingshaverne (DUC) om tilbagelevering af arealer i Danmarks undergrund 
ikke havde bragt en løsning nærmere. Herefter ville regeringen overveje lovgivning. 

1981 Nordjyllands Amt tager initiativ til projektet ”Landsbyenergi”. 
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1981-01-02 Lov nr. 2 om statstilskud til udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. Der kan gives 20 pct. 
i tilskud til installering af nye anlæg, der udnytter vedvarende energikilder. 

1981-01-11 20 internationale selskaber melder sig til oliejagten i den danske del af Nordsøen, når den 
bliver givet fri. 

1981-01-16 Maskinfabrikken 5.72-12 præsenterer i København den første dansk fremstillede el-bil, Mer-
rild-Vognen. 

1981-01-16 Bekendtgørelse nr. 19 om delegation af beføjelser og ikrafttræden af lov om statstilskud til 
udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. 

1981-01-20 Bekendtgørelse nr. 21 om statstilskud til udnyttelse af vedvarende energikilder. 

1981-01-29 Energiministeriet og bevillingshaverne er enige om afgrænsningen af SKJOLD-feltet i 
Nordsøen. 

1981-01-30 L 155. Forslag til lov om regulering af eneretsbevilling til efterforskning og indvinding af 
kulbrinter i Danmarks undergrund. 

1981-01-30 L 156. Forslag til lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og 
kondensat.  

1981-01-30 L 157. Forslag til lov om købsret for staten til flydende kulbrinter.  

1981-01-30 L 186 Forslag til Lov om visse havanlæg. 

1981-01-30 L 187 Forslag til Lov om anvendelse af Danmarks undergrund.  

1981-02-13 Bekendtgørelse nr. 47 om ikraftsættelse af kapitel 6 i lov om varmeforsyning. 

1981-02-23 Bekendtgørelse nr. 84 af forretningsorden for Gas- og Varmeprisudvalget. 

1981-02-23 Gas- og Varmeprisudvalget nedsættes med professor H.P. Myrup som formand. 

1981-02-26 Energiministeren nedsætter en arbejdsgruppe under direktør Hans von Bülows ledelse med 
det formål at vurdere kraftvarmeudbygningen i Hovedstadsområdet. Sigtet er, at der i hoved-
stadsområdet etableres ét sammenhængende transmissionsnet for kraftvarme.  

1981-03-11 Forlig indgås med bevillingshaverne om tilbagelevering af 50% af arealerne 1. januar 1982, 
25 % 1. januar 1984 og resten 1. januar 1986. 

1981-03-22 Danmark har på ét år eksporteret for 94 mio. kr. alternative energianlæg. 

1981-03-24 Bekendtgørelse nr. 137 om størrelsen af mindstelagre af mineralolie og mineralolieprodukter 
i lagerperioden 1. juli 1981 – 30. juni 1982. 

1981-03-24 Bekendtgørelse nr. 138 om størrelsen af beredskabslagre af mineralolieprodukter i lagerpe-
rioden 1. juli 1991 – 30. juni 1982. 

1981-04-21 Bekendtgørelse nr. 195 om undtagelse fra kapitel 6 i lov om varmeforsyning. 

1981-04-24 Ingeniør H. Kiel Jørgensen, Femmøller, fremlægger plan om at dække halvdelen af Dan-
marks energiforsyning ved opførelse af 240.000 vindmøller langs vore kyster. 

1981-04-28 Dansk Undergrunds Consortium gør det hidtil største oliefund i den danske del af Nordsøen. 
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1981-04-29 Bekendtgørelse nr. 192 om ophævelse af bekendtgørelse om begrænsning af forbruget af 
brændstof til motorkøretøjer. 

1981-04-30 Varmeplanlægningen er nu sat i gang i hele landet. Kortlægningen af varmeforsyningen skal 
være sluttet inden den 1. april 1982. 

1981-05-19 Aftalen af 19. maj 1981 mellem Energiministeren og Bevillingshaverne i henhold til ene-
retsbevilling af 8. juli 1962 om arealafgivelse. 

1981-06 Elsam og Elkraft udsender en redegørelse: ”Deponering af højaktivt affald fra danske kerne-
kraftværker. Fase 2 – salthorstundersøgelser”. 

1981-06-10 Folketinget vedtager “Lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger”. Loven og dens 
bekendtgørelser giver bl.a. reglerne for varmesyn, energiattest og tilskud. Loven er led i en 
større økonomisk-politisk aftale af 20. maj. 

1981-06-10 Lov nr. 291 om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. 

1981-06-10 Lov nr. 293 om anvendelse af Danmarks undergrund. 

1981-06-10 Lov nr. 292 om visse havanlæg. 

1981-06-10 Projekt ”Landsbyenergi”. Møde mellem Nordjyllands Amt, Energistyrelsen  og Energimini-
steriet. Sidstnævnte stiller sig positiv til at støtte projektet økonomisk, og Energistyrelsen 
indtræder i projektets styregruppe. Der gives tilsagn om 25 % støtte fra støtteordningen for 
energiøkonomiske enkeltprojekter.  

1981-07-28 To bekendtgørelser, der blev udstedt i forbindelse med oliekrisen i 1979 ophæves. Bekendt-
gørelserne forbød brug af el til reklamebelysning m.v. om natten samt fastsatte rumtempera-
turen til max. 20 gr. I offentlige bygninger. 

1981-07-28 Bekendtgørelse nr. 391 om ophævelse af bekendtgørelse om begrænsning af elforbruget. 

1981-07-28 Bekendtgørelse nr. 392 om ophævelse af bekendtgørelse om rumtemperaturen i lokaler, der 
benyttes af statslige, amtskommunale eller kommunale instanser og institutioner. 

1981-08-00 Energiministeren har meddelt elværkerne, at der ikke må bygges decentrale kraftvar-
meværker, så længe der ikke er elmæssigt behov. En ”tipskupon” med en række forsøgsvær-
ker aftales med elværkerne.  

1981-08-08 Formanden for Naturgas Syd, borgmester Arne Hansen i Vejen, opfordrer statsminister An-
ker Jørgensen til at fyre ledelsen af DONG p.g.a. uduelighed. 

1981-09-04 Energiministeriet giver de første tilladelser til at gennemføre seismiske forundersøgelser på 
dansk område efter reglerne i den nye undergrundslov og aftalen af 19. maj 1981 med A. P. 
Møller. 

1981-10-26 Bekendtgørelse nr. 528 om mærkning af elektriske ovne til husholdningsbrug med oplysning 
om energiforbrug m.v. 

1981-11-00 Regeringen udsender “Energiplan 81”. I planen lægges hovedvægten på at sikre samfundet 
energi til lavest mulige omkostninger, at mindske samfundets sårbarhed over for energifor-
syningssvigt og at reducere forholdet mellem væksten i energiforbruget og samfundets øko-
nomiske vækst. 



                                                                                                                                   Danmarks energifortider  

18 
 

1981-11-05 B 16. Forslag til folketingsbeslutning om en lovgivning vedrørende Dansk Olie & Naturgas 
A/S (D.O.N.G. A/S) fremsat af KF og V. Forslaget bortfalder ved folketingsvalget. 

1981-11-20 Det vesttyske Ruhrgas og det sovjettiske Sojusgas indgår historiens største vest-øst handels-
aftale om 25 års forsyning af 6 vesteuropæiske lande med gas. 

1981-12-01 Dansk Vindteknik A/S stiftes med Energiministeriet som aktionær med en trediedel af aktie-
kapitalen med det hovedformål, at selskabet ud fra forskningsresultater fra Energiministeri-
ets og elværkernes vindkraftprogram skal videreudvikle og markedsføre store vindmøller. 

1981-12-18 A. P. Møller udpeger arealer, der skal tilbageleveres den 1. januar 1982, udpeger det sam-
menhængende område og forelægger forslag til arbejdsprogrammer. 

1981-12-30 Bekendtgørelse nr. 592 om hidtil gældende regler om sikkerhedsmæssige forhold på havan-
læg, som med visse ændringer forbliver i kraft efter lov om visse havanlægs ikrafttræden. 

1982 Styregruppen for Vedvarende Energi oprettes i Teknologirådet under Industriministeriet. 
Professor Niels I. Meyer bliver formand. 

1982 Informationssekretariatet for vedvarende energi oprettes. 

1982 Elsam og Elkraft udsender redegørelsen: ”Deponering af højaktivt affald fra danske kerne-
kraftværker. Salthorstundersøgelsens resultater”. 

1982-01-05 Danske elværker går ind for bygning af 20-25 store vindmøller inden 1987 i (0,5 – 1 MW, 
hvor standardstørrelsen på små vindmøller er 225 kW). 

1982-01-11 Energistyrelsen udsender skrivelse til forsyningsselskaber og kommuner om indberetnings-
pligt for kraft- og kraftvarmeværker med en kapacitet på eller under 25 MW. 

1982-01-21 B 11. Forslag til folketingsbeslutning om en lovgivning vedrørende Dansk Olie & Naturgas 
A/S (D.O.N.G. A/S) af KF, V og RV. Forslaget kom ikke til afstemning. 

1982-02-23 Bekendtgørelse nr. 45 om godkendelse m.v. af projekter for kollektive varmeforsyningsan-
læg. 

1982-02-26 Bekendtgørelse nr. 56 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og 
forrentninger af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning. 

1982-02-26 Beslutningsforslag fra regeringen om geografisk udvidelse af naturgasprojektet til Midt- og 
Nordjylland. 

1982-03-09 Elkraft træffer beslutning om at opføre en 350 MW kraftvarmeenhed på Amager i 1988-89. 
Energiministeren meddeler, at han betragter beslutningen som foreløbig, og at han har ind-
kaldt samtlige involverede kommuner til møde om Hovedstadsområdets kraft-
varmeforsyning. 

1982-03-15 Energiministeriet giver delvis godkendelse af de arealer, som A. P. Møller pr. 1. januar 1982 
skulle aflevere. Bevillingshaverne får frist på 5 uger til at udarbejde nye forslag til blokke, 
der skal tilbageleveres. 

1982-03-18 Energiministeriet meddeler A. P. Møller, at bevillingshavernes oplæg til arbejdsprogrammer 
ikke kan godkendes, og at der er taget skridt til at få sagen afgjort ved voldgift. 

1982-03-19 Bekendtgørelse nr. 98 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. 
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1982-03-24 Regeringen anmoder Sverige om alvorligt at overveje atomkraftværket Barsebäcks placering 
kun 20 km fra København. 

1982-03-24 Efter møde den 17. marts med kommunerne i Hovedstadsområdet meddeler energiministe-
ren, at han peger på Avedøre som placering for en ny 350 MW kraftvarmeenhed. Elkraft 
træffer herefter beslutning om at opføre Avedøre-værket. København reducerer som konse-
kvens heraf sin udbygningsplan for kraftvarme. 

1982-03-29 Bekendtgørelse nr. 110 om størrelsen af beredskabslagre af mineralolieprodukter i lagerpe-
rioden 1. juli 1982 – 30. juni 1983. 

1982-03-29 Bekendtgørelse nr. 112 om mindstelagre af brændsel ved elforsyningsvirksomheder. 

1982-04-06 Nedlægningen af den 210 km lange gasledning fra Kærgård Plantage i Vestjylland og ud til 
Tyra-feltet påbegyndes. Samtidig nedlægges 220 km olieledning ud til Gorm-feltet. 

1982-04-23 Folketinget vedtager særlig skat på Nordsø-olien, som vil give staten en indtægt på 1 mia. 
kr. årligt. 

1982-04-30 Voldgiftsnævnet, der skal behandle sagen om A. P. Møllers arbejdsprogrammer, har konsti-
tueret sig. 

1982-05 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning (Ændring af prisbestemmelserne). 

1982-05 Arbejdgruppen (fra 1981) vedrørende kraftvarmeforsyningen i Hovedstadsområdet afgiver 
sin beretning til energiministeren. 

1982-05-05 Cirkulæreskrivelse fra Elprisudvalget og Gas- og Varmeprisudvalget om vejledende ret-
ningslinier for forsyningsvirksomheders  restanceinddrivelse. 

1982-05-26 Det danske og vesttyske naturgasnet bliver forbundet ved Frøslev. 

1982-05-28 Lov nr. 224 om mærkning og oplysningspligt vedrørende forbrug af energi. 

1982-06-04 Elafgiften forhøjes fra 12,5 til 14,3 øre/kWh pr. 15. juni. 

1982-06-04 Kulafgiften indføres pr. 1. juli. Kul (ligesom olie) til elfremstilling er dog undtaget. 

1982-06-09 Lov nr. 309 om ændring af lov om statstilskud til udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. 
Tilskuddet sættes op fra 20 til 30 pct., for varmepumpeanlæg dog kun 10 pct. 

1982-06-09 Lov nr. 308 om ændring af lov om varmeforsyning (Ændring af prisbestemmelserne). Pris-
bestemmelserne ændres af hensyn til naturgassen efter problemer med Gas- og Varmepris-
udvalget. Endvidere lægges loft over naturgasprisen svarende til olieprisen. 
Samtidig vedtog Folketinget regeringens beslutningsforslag om geografisk udvidelse af na-
turgasprojektet til Midt- og Nordjylland. Ændringerne blev gennemført af S, RV, SF og VS. 

1982-06-21 Bekendtgørelse nr. 321 om statstilskud til udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. 

1982-06-22 Cirkulære om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. 

1982-06-22 Cirkulære om godkendelse m.v. af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 

1982-06-23 Energiministeren giver endelig godkendelse af arealafgivelsen pr. 1. januar 1982 i henhold 
til aftalen med A. P. Møller. 
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1982-06-24 De sidste kommuner anmodes om at afslutte kortlægningen af varmeforsyningsforholdene, 
således at næste fase af den landsdækkende varmeplanlægning kan sættes i gang med udar-
bejdelse af kommunale og regionale varmeplaner. 

1982-07-27 Energiministeriet bliver aktionær i et nystiftet selskab – Scanergi Miljø- og Energisystemer 
A/S – der skal producere og markedsføre en nyudviklet kondenserende villakedel. 

1982-08-10 Bekendtgørelse nr. 443 om beregning af den maksimale naturgaspris. 

1982-08-31 Energiministeren er på officielt besøg i Saudi-Arabien hos sheik Yamani for bl.a. at sondere 
mulighederne for at fortsætte oliesamarbejdet med Saudi-Arabien. Ved hjemkomsten den 2. 
september får ministeren meddelelsen om, at regeringen går af. 

1982-09-09 Tilsagn om 2 mio. kr. til forprojektering af 2 biogasfællesanlæg i hhv. Vester Hjermitslev og 
Vegger. 

1982-09-10 Regeringen Anker Jørgensen går af. Firkløverregeringen Poul Schlüter tiltræder med Knud 
Enggaard (V) som energiminister (10. september 1982 – 12. marts 1986). 

1982-09-24 Elkraft er kørt fast i beslutningen om placeringen af kraftvarmeværket. København stemmer 
imod Avedøre-værket og SEAS stemmer imod Amager-værket. Afstemningsreglerne umu-
liggør en beslutning. Bestyrelsesformanden Jørgen Gotfredsen går til ministeren for at få en 
løsning. 

1982-10-01 Levering af tysk naturgas til Syd- og Sønderjylland startes. 

1982-11-09 Fællesaftalen mellem de regionale naturgasselskaber og Dansk Naturgas A/S. 

1982-11-17 Bekendtgørelse nr. 589 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og 
forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning. 

1982-12-16 Bekendtgørelse nr. 661 om ændring af bekendtgørelse om statstilskud til energibesparende 
foranstaltninger i forbindelse med industrielle processer m.v. 

1982-12-17 Bekendtgørelse nr. 688 om mærkning af elektriske ovne til husholdningsbrug med oplysning 
om energiforbrug m.v. 

1983-01 L 103. Forslag til lov om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v. af energiministeren. 

1983-01-01 El-afgiften pristalsreguleres fra 14,3 til 15,5 øre/kWh. 

1983-01-05 Regeringens skatteudvalg nedsætter en arbejdsgruppe til at kortlægge og vurdere energibe-
skatningen med henblik på at formulere en langsigtet politik for energibeskatningen. 

1983-01-20 Folketinget beslutter at rette henvendelse til elværkerne for at få importen af kul fra Sydafri-
ka afviklet inden 1990. 

1983-02 Arbejdsgruppen vedrørende energiafgifter afleverer redegørelse om energiafgifter. Det anbe-
fales, at afgifterne af energi, der anvendes til opvarmningsbrug, fastsættes på samme niveau 
beregnet ud fra energiprodukternes energiforbrug (det anvendte brændsel). Det bør overve-
jes, om elafgiften kan være lavere for elvarmeforbrug end for det øvrige forbrug. Beskatnin-
gen af kraftvarme bør overvejes yderligere. Og en gradvis nedsættelse af afgiftsfritagelsen 
for erhvervslivets energiforbrug bør vurderes nøjere. 

1983-03-23 Cirkulæreskrivelse nr. 5005 fra Gas- og Varmeprisudvalget om prisfastsættelse for over-
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skudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg. 

1983-03-23 Cirkulæreskrivelse nr. 5010 fra Gas- og Varmeprisudvalget om prisfastsættelse for over-
skudsvarme fra industrivirksomheder. 

1983-05-17 Bekendtgørelse nr. 187 om administration af kapitel 2 i lov om varmeforsyning. 

1983-05-31 Vejledning nr. 5015 om kollektiv varmeforsyning og vedvarende energi  om fritagelse for 
tilslutning. 

1983-06 Varmeforsyningsloven ændres. Ministeren får nye beføjelser til at styre naturgas-
selskabernes omkostninger m.m. 

1983-06-01 B 24 om Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi vedtages af Folketinget. Der ydes 
herefter et løbende driftstilskud på 5 mill.kr. til centret. 

1983-06-08 Lov nr. 254 om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v. 

1983-07-07 1. udbudsrunde åbnes. 

1983-07-25 Efter kun 14 mdr. arbejde kan Sovjet melde verdens længste gasledning fuldført på den 
4.500 km lange strækning Sibirien-Vesteuropa. 

1983-08 Arbejdgruppen (fra 1981) vedrørende kraftvarmeforsyningen i hovedstadsområdet afgiver 
en energimæssig og samfundsøkonomisk vurdering af kraftvarmeudbygningen i Hoved-
stadsområdet. 

1983-08-31 Der opnås på et møde hos energiministeren enighed mellem Elkraft og de to kraftvarmesel-
skaber i hovedstadsområdet om kraftvarmeforsyningen i Hovedstadsområdet. Energiministe-
ren godkender aftalen, der forudsætter opførelse af to 235 MW kraftvarmeenheder på Ama-
ger og ved Avedøre Holme. 

1983-09 En gruppe forskere fremsætter “Alternativ energiplan 1983”, der bl.a. foreslår en helt ændret 
struktur for elforsyningen, decentral kraftvarme, vindkraft og store elbesparelser. 

1983-09-09 Energiministeren iværksætter en undersøgelse af mulighederne for at forbedre naturgaspro-
jektets økonomi. Landsretssagfører Steen Langebæk, professor Niels Chr. Nielsen og direk-
tør Richard Relsted forestår undersøgelsen. 

1983-09-14 Energiministeren og naturgasformændene aftaler, at selskaberne fremlægger reviderede 
langtidsbudgetter medio november med anvisninger på øgede indtægter og reducerede om-
kostninger. Ministeren understreger, at regeringen vil iværksætte de nødvendige initiativer 
for at sikre en økonomisk forsvarlig gennemførelse af naturgasprojektet, bl.a. gennem be-
myndigelsesloven. 

1983-10-10 Ansøgningsfristen til 1. udbudsrunde udløber. Der er ved fristens udløb indkommet 12 an-
søgninger omfattende 32 selskaber, hvoraf 8 er danske.  

1983-10-28 Bekendtgørelse nr. 507 om bemandingsnævnet. 

1983-11-08 Michael Lunn efterfølger Ole Bech  som departementschef i Energiministeriet. 

1983-11-09 Cirkulæreskrivelse nr. 5020 fra Gas- og Varmeprisudvalget om regnskabsmæssige regule-
ringer for gas- og varmeforsyningsvirksomheder. 



                                                                                                                                   Danmarks energifortider  

22 
 

1983-11-14 D.O.N.G. A/S’ bestyrelse vil blive udskiftet på den kommende generalforsamling den 30. 
november. Departementschef Holger Lavesen udlånes fra Miljøministeriet i et halvt år til 
varetagelse af formandsposten i stedet for ambassadør Jens Christensen. Samtidig indvælges 
departementscheferne fra Stats-, Finans- og Energiministeriet i bestyrelsen. Regeringen vil 
senere søge at supplere bestyrelsen med erhvervsfolk.  

1983-11-15 Energiministeriet modtager revurderede langtidsbudgetter fra naturgasselskaberne med an-
visninger på besparelser og forbedrede indtægter. Energiministeren anmoder revisionsfirma-
et C. Jespersen om at gennemgå de nye langtidsbudgetter. 

1983-11-18 Cirkulæreskrivelse nr. 5025 fra Gas- og Varmeprisudvalget om regler for salg af naturgas til 
storbrugere. 

1983-12-14 Folketinget vedtager, at der til el produceret på vedvarende energi-anlæg gives tilskud sva-
rende til elafgiften. Tilskuddet træder i kraft 1. januar 1984. 

1984 DONG etablerer det første geotermiske anlæg i Thisted. 

1984-01-17 Energiministeren modtager fra revisionsfirmaet C. Jespersen en rapport om revurderingen af 
langtidsbudgetterne for naturgasprojektet. Rapporten viser, at gasprojektet har større om-
kostninger og færre indtægter end forudsat. Gasselskaberne nedsætter formandsudvalget, 
tilpasser salgspolitikken og udarbejder fælles budget- og regnskabssystem. D.O.N.G. A/S og 
Naturgas Syd indleder forhandlinger om aftaleforholdene. 

1984-01-27 Voldgiftsnævnet afsiger kendelse om DUCs efterforskningsprogrammer. Kendelsen er ”til at 
leve med” for begge parter. 

1984-02 Miljøstyrelsen/Tilsynet med Nukleare anlæg udsender en redegørelse: ”Sikkerheden ved 
kernekraftværker”. 

1984-02-14 Bekendtgørelse nr. 58 om statstilskud til udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. 

1984-02-23 Sønderjyllands Højspændingsværk An/S og Kraftværket EV 3 I/S får bevilling efter elforsy-
ningsloven til at drive elforsyningsvirksomhed i 20 år. EV 3 ejes i fællesskab af SH og et 
tysk elselskab. 

1984-03 Miljøstyrelsen udsender en redegørelse: ”Vurdering af elværkernes salthorstundersøgelser. 
Rapport udarbejdet af en gruppe nedsat af Miljøstyrelsen”. 

1984-04-06 Som resultat af 1. udbudsrunde vil der blive udstedt 15 nye tilladelser til efterforskning af 
olie og gas. Tilladelserne er fordelt på 7 grupper omfattende 22 selskaber samt DOPAS. 

1984-04-11 D.O.N.G. A/S’ bestyrelse fremlægger en ny vurdering af gasprojektets økonomi med et re-
sultat, der er 7 mia. kr. ringere end tidligere vurderinger. Regeringen vil tage skridt til løs-
ning af projektets problemer. Holger Lavesen indvilger i fortsat at lede selskabet. Bestyrel-
sen styrkes med en erhvervsrepræsentant, Erik Mollerup. 

1984-04-13 Forlig mellem regeringen og Socialdemokratiet om støtte af naturgasprojektet. Staten skyder 
yderligere kapital i D.O.N.G. A/S. Elværkerne har tidligere på et møde hos statsministeren 
stillet sig positive over for at aftage overskydende gasmængder. Naturgassen skal fremmes i 
varmeplanlægningen. Der udsendes derfor et midlertidigt stop for etablering af kulfyrede 
varmeværker. 
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1984-05 Aftale med Danske Elværkers Forening og vindmølleorganisationerne om afregningsregler 
for vindmøller. Vindmøller afregnes med 85 % af forbrugerprisen. Reglen træder i kraft 1. 
oktober og gælder i 10 år. 

1984-05-01 Aftale mellem D.O.N.G. A/S og ELSAM/ELKRAFT om at aftage 2,5 mia. m3  naturgas i 
perioden 1986-1991. 

1984-05-23 Lov nr. 251 om begrænsning af svovldioxidforurening fra kraftværker (Miljøministeriet). 

1984-05-23 Folketinget vedtager lov om reduceret udslip af svovldioxid fra kraftværkerne frem til 1994. 

1984-05-28 Folketinget pålægger regeringen at sikre, at kulimporten fra Sydafrika gradvist afvikles in-
den 1990 på grund af apartheid. 

1984-05-29 Energiministeriet anmoder  Energistyrelsen om at gennemføre et udredningsarbejde, der kan 
tilvejebringe det nødvendige grundlag for prioritering af udbygning af kraftvarmeforsynin-
gen med decentrale kraftvarmeværker. 

1984-06-16 Socialdemokratiets hovedbestyrelse indstiller til partikongressen, at  atomkraft som energi-
kilde tages af partiets arbejdsprogram. 

1984-06-20 Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 342 af Lov om begrænsning af energiforbruget i 
bygninger. 

1984-07-10 Energiministeriet flytter fra Strandgade 29 til Slotsholmsgade 3. 

1984-07-17 Bekendtgørelse nr. 395 om beredskab i tilfælde af forurening af havet fra visse havanlæg. 

1984-10 Biogasfællesanlægget i Vester Hjermitslev tages i drift. 

1984-10-01 Naturgasprojektet indvies af Dronning Margrethe II. Gasproduktionen i Nordsøen starter. 

1984-11 Energiministeriet udsender en rapport om kul og kernekraft, hvoraf fremgår at el produceret 
på kul med røggasafsvovling vil være en trediedel dyrere end el produceret på basis af uran. 

1984-11-29 Energiministeriet pålægger elforsyningsvirksomheder at indrette produktionsanlæg til natur-
gasanvendelse og at anvende naturgas i produktionen. 

1984-12 Kulforsyningsudvalget udsender redegørelsen: ”Danske kraftværkers kulimport 1990-2000: 
konsekvenser ved ophør af  dansk kulimport fra den Sydafrikanske Republik”. 

1984-12 I slutningen af 1984 nedsatte energiministeren sammen med ELSAM og ELKRAFT en ar-
bejdsgruppe under Hans von Bülows ledelse, som skal tilvejebringe en samlet analyse af de 
tekniske og økonomiske forhold af betydning for en beslutning om etablering af en elektrisk 
Storebæltsforbindelse. 

1984-12-12 Lov nr. 593 om ændring af anlægslov for naturgasforsyning og lov om varmeforsyning 
(Ændringer som følge af oprettelse af Dansk Naturgas A/S). 

1984-12-13 Bekendtgørelse nr. 594 om ikrafttræden af lov om ændring af anlægslov for naturgasforsy-
ning og lov om varmeforsyning. 

1985-02-12 Beslutningsforslag nr. B 103 om offentlig energiplanlægning uden atomkraft. Fremsat af  S, 
SF, RV og VS. 

1985-03 Energiministeriet udsender rapporten ”Opvarmning i område IV – Opvarmningsmuligheder 
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i mindre byer og landområder. 

1985-03-25 Cirkulæreskrivelse med retningslinier for varmeplanlægningen udsendes til amter og kom-
muner. Det indebærer et kulstop. 

1985-03-29 Folketingsbeslutning om offentlig energiplanlægning uden atomkraft. Vedtaget med 79 
stemmer (S, SF, RV og VS) mod 67 (KF, V, CD, FP og KrF). 

1985-04-24 Energiministeren afgiver redegørelse i henhold til § 12, stk. 2, i lov nr. 293 af 10. juni 1981 
om anvendelse af Danmarks undergrund med oplæg til 2. udbudsrunde. Der lægges op til, at 
de danske operatøropgaver varetages af DOPAS og private selskaber i fællesskab. 

1985-04-29 Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 187 om varmesyn, energiattest og energikonsulenter. 

1985-05-22 Lov nr. 209 ændrer lov om mindstebeholdning af  mineralolie og mineralolieprodukter. De 
samlede pligtige lagres niveau nedsættes til 125 dages forbrug. 

1985-06-06 Lov nr. 238 om ændring af lov om varmeforsyning. Revisionsbestemmelsen ophæves. 

1985-06-24 En række danske selskaber og DOPAS når til enighed om, at en samling af selskabernes 
viden om olieefterforsknings- og indvindingsvirksomhed vil kunne realiseres ved dannelsen 
af et fælles operatørselskab, Dansk Operatørselskab I/S (DANOP). 

1985-06-25 Bekendtgørelse nr. 307 ændrer bekendtgørelse om mindstebeholdninger af mineraloliepro-
dukter. 

1985-06-25 Bekendtgørelse nr. 309 ændrer bekendtgørelse om beredskabslagre af mineralolieprodukter. 

1985-07-10 Beretning over den af energiministeren den 24. april 1985 til det energipolitiske udvalg af-
givne redegørelse i henhold til § 12, stk. 2, i lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af 
Danmarks undergrund (2. udbudsrunde). Et flertal (KF, V, RV, CD og KRF) kan tilslutte 
sig, at 2. udbudsrunde tilrettelægges i overensstemmelse med de af energiministeren foreslå-
ede principper. Et mindretal (S, SF og VS) kan ikke tilslutte sig ministerens redegørelse bl.a. 
med den begrundelse, at oprettelsen af et fælles dansk operatørselskab (DANOP) forhindrer 
det statslige olieselskab DOPAS i at spille en reel rolle i udviklingen af ressourcerne i den 
danske undergrund. 

1985-07-31 2. udbudsrunde åbnes. 

1985-10-01 Energiministeriet udtræder som aktionær i Dansk Vindteknik A/S. Samtidig indtræder SEAS 
og A/S Vestas. 

1985-10-18 Bekendtgørelse nr. 453 om godkendelse til udgrøftning og dræning samt støtte til bekæm-
pelse af okkergener. 

1985-11-01 Energiministeren indvier H. C. Ørsted Værkets blok 7. 

1985-11-15 30 selskaber ansøger om koncession i 2. runde. 

1985-11-25 En arbejdsgruppe afgiver redegørelse om mulighederne for en forbedring af finansierings-
vilkårene for samfundsøkonomisk attraktive kollektive varmeforsyningsprojekter m.v. Re-
degørelsen lægger grundlaget for indførelsen af indekslån i energiforsyningen. 

1985-11-29 Bekendtgørelse nr. 539 om beredskabsforanstaltninger til bekæmpelse af uheld på visse hav-
anlæg m.v. 
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1985-12 ”Julepakken”. Energiafgifterne forhøjes som følge af olieprisfald. 

1985-12-20  Energiministeren indgår 100 MW-vindmølleaftalen med elværkerne. 

1985-12-30 Bekendtgørelse nr. 657 om sikkerhedszoner og zoner til overholdelse af orden og forebyg-
gelse af fare. 

1986-00-00 Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Landbrugsministeriet udsender den fælles rapport ”Bio-
gasfællesanlæg og NPO-handlingsplanen”. Rapporten anbefaler, at biogasfællesanlæg 
fremmes ved etablering af demonstrationsanlæg m.m. 

1986-03-12 Ved en regeringsændring tiltræder Svend Erik Hovmand (V) som energiminister (12. marts 
1986 - 3. juni 1988). 

1986-03-12 L 199. Boligministeren fremsætter forslag om ændrede belåningsregler for kollektive energi-
forsyningsanlæg. 

1986-04-01 ”Påskepakken”. Energiafgifterne forhøjes væsentligt som følge af fortsatte olieprisfald. Re-
guleringsaftalen indgås mellem regeringen og RV. 

1986-04-22 B 139. Forslag til folketingsbeslutning om lukning af atomkraftværket Barsebäck. (Fremsat 
af Hans Hækkerup (S), Ritt Bjerregaard (S), Camre (S), Erik Holst (S), Tove Lindbo Larsen 
(S), Henning Nielsen (S) og Løvig Simonsen (S)). 

1986-04-26 Ulykke på atomkraftværket Tjernobyl i Sovjetunionen (det nordlige Ukraine). 

1986-05-14 Under besøg i København erklærer den svenske statsminister Ingvar Carlsson (S), at Sveri-
ges regering ikke vil bøje sig for et dansk krav om lukning af Barsebäck-værket. 

1986-05-17 Sveriges miljø- og energiminister Birgitta Dahl besvarer danske krav om lukning af Barse-
bäck-værket med påstand om, at adskillige svenskere får kræft af udslip fra misligholdte 
danske kulkraftværker. 

1986-05-22 Lov nr. 267 om forbud mod indførsel af kul fra Den Sydafrikanske Republik og Namibia 
(Industriministeriet). 

1986-05-23 Regeringen kommer i mindretal, da Folketinget går ind for socialdemokratisk krav til den 
svenske regering om at lukke Barsebäck-værket. 

1986-05-28 L 85. Forslag til lov om ændring af lov om energipolitiske foranstaltninger m.v. (Risøs for-
mål). 

1986-06-04 Lov nr. 304 om ændring af lov om energipolitiske foranstaltninger m.v. (Risøs formål). Ved-
taget af Folketinget den 28. maj med 124 stemmer (S, KF, V, RV, CD, KrF og FP) stemmer 
22 (SF og VS). 

1986-06-06 Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet om den fremtidige eludbygning og om en 
forstærket indsats på energibesparelsesområdet. Det konstateres, at der er behov for en elud-
bygning på omkring 1.000 MW. Aftalen indebærer, at der skal bygges op til 450 MW decen-
trale kraftvarmeværker – i første omgang et forsøgsprogram på 80-100 MW. Desuden skal 
bygges nye store kraftværksenheder. Endvidere skal gennemføres en forstærket indsats for 
energibesparelser. 

1986-06-16 Den svenske energiminister Birgitta Dahl afviser miljøminister Chr. Christensen (KRF) og 
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energiminister Svend Erik Hovmands (V) krav om  hurtig nedlukning af Barsebäck-værket. 

1986-06-23 Som resultat af 2. runde gives 9 boretilladelser fordelt på 4 konsortier omfattende 18 selska-
ber. 

1986-07-29 Energiministeriets, ELSAM og ELKRAFTs arbejdsgruppe (af 1984) afgiver sin rapport til 
energiministeren om de tekniske og økonomiske forhold, som ud fra en samfundsøkonomisk 
betragtning er af afgørende  for spørgsmålet om etablering af en elektrisk Storebæltsforbin-
delse. 

1986-08-25 Kulbrinteudvalget nedsættes med dir. Vermehren som formand. 

1986-09-15 Boligstyrelsens bekendtgørelse nr.  610 om lån til kollektive energforsyningsanlæg. Hermed 
introduceres indekslån som finansieringsmulighed i energiforsyningen. 

1986-10-17 Som led i “kartoffelkuren” forhøjes energiafgifterne med virkning fra 1. november. For el 
fra 29,5 til 32,5 øre/kWh (el til opvarmning dog fra 26 til 29 øre/kWh). 

1986-11-12 Koordineringsudvalget for biogasfællesanlæg nedsættes med gårdejer Knud Øllgård som 
formand. 

1986-12-01 Aftale om principperne for en ny aftale mellem de regionale naturgasselskaber og Dansk 
Naturgas A/S (DANGAS).  Principaftalen skal afløse fællesaftalen af 9. november 1982. 

1986-12-22 350 MW kulfyret kraftvarmeenhed ved Fynsværket godkendes. 

1987-01-30 Elkraft indvier på Masnedø ved Vordingborg Europas største vindmøllepark med fem kæm-
pemøller på hver 750 kW, der tilsammen skal producere ca. 7,5 mio. kWh om året. 

1987-03-20 ”Vores fælles fremtid” – Brundtland-kommissionens rapport om miljø og udvikling anbefa-
ler en bæredygtig udviklingskurs. 

1987-05-16 Kun 17 pct. af danskerne overvejer fortsat energibesparelser, viser undersøgelse foretaget 
for Informationssekretariatet for Vedvarende Energi. 

1987-05-22 Betænkning afgivet af Folketingets Energipolitiske Udvalg over forslag til folketingsbeslut-
ning om begrænsning af elforbruget (til B 103). 

1987-06-04 De regionale naturgasselskaber og Dansk Naturgas A/S indgår en ny aftale om levering af 
naturgas i perioden 1987-2015. 

1987-06-10 Energipolitisk seminar for Folketingets Energipolitiske Udvalg på Marienborg om energi og 
miljø. 

1987-08 Energiminister Svend Erik Hovmand (V) og trafikminister Frode Nør Christensen (CD) ned-
sætter et embedsmandsudvalg, der skal forestå et bredt udredningsarbejde vedrørende elfor-
syningens deltagelse i anlæg og drift af elektricificerede jernbanestrækninger. 

1987-09-10 Råstofforvaltningen for Grønland flyttes til Energiministeriet i forbindelse med Grønlands-
ministeriets nedlæggelse ved dannelsen af firkløverregeringen Poul Schlüter II. 

1987-09-18 350 MW kulfyret kraftvarmeenhed på Vestkraft til idriftsættelse i 1992 godkendes. 

1987-09-21 Uformelt EF-energiministermøde på Mogenstrup Kro ved Næstved. 

1987-11 Elkraft beslutter at undersøge mulighederne for at anvende naturgas i det planlagte Avedøre-
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værk 2. 

1987-11-05 Energiministeriets udvalg om havbaserede vindmøller nedsættes med direktør Hans von 
Bülow som formand. 

1987-11-16 Bekendtgørelse nr. 711 om sikkerhed på havanlæg m.v. 

1987-11-26 Energiministeriets Fjernvarmekontaktudvalg nedsættes  med Kaj Armann som formand. 

1987-12-14 Mindre ændring af afgifter på fuelolie og fyringsolie. 

1987-12-15 Cirkulæreskrivelse nr. 5030 om bestemmelserne vedrørende afskrivninger på kommunale 
forsyningsvirksomheders mellemregningskonti samt deres afvikling af over- eller under-
skud. 

1987-12-18 B 71. Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om varmeforsyning. (Begrænsning 
af elvarme) fremsættes af S, SF og RV. 

1988-01-15 Det første decentrale kraftvarmeværk efter el-aftalen fra 1986 indvies i Frederikshavn af 
energiministeren. Værket har en gasturbine på 17 MW. 

1988-01-19 Forespørgsel nr. F 16 om forhandlingerne med DUC og Statoil om yderligere gaskøb af 
Riishøj (SF) m.fl. Dagsordensforslag nr. D 37 af Poul Nielson (S) vedtages med 85 (S, KF, 
V, RV, CD og KRF) stemmer for, 13 (FP og FK) imod og 15 (SF) stemte hverken for eller 
imod. Dagsordenen konstaterer, at energiministeren har bemyndiget DONG A/S til at købe 
yderligere naturgas efter kommercielle forhandlinger med flere mulige leverandører. 

1988-01-26 SEAS får Landbrugsministeriets tilladelse til erhvervelse af en landbrugsejendom med hen-
blik på etablering af drivhuse til udnyttelse af overskudsvarme fra Masnedøværket. Energi-
ministeriet anfører i tilknytning hertil, at omkostninger ved gartneridriften ikke må belaste 
el- og varmeforbrugerne. 

1988-02-01 For første gang i 25 år giver den danske olie- og gasproduktion  overskud. 

1988-02-01 Bekendtgørelse nr. 51 om opholdsrum mv. på faste havanlæg. 

1988-03-01 B 71. Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om varmeforsyning (Begrænsning 
af elvarme) vedtages med 72 stemmer (S, SF, RV og FK) mod 55 (KF, V, CD, FP og KRF). 

1988-03-23 L 240. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Begrænsning af elopvarmning 
m.v.) af energiministeren. Forslaget blev ikke færdigbehandlet. 

1988-03-28 Råstofaftale indgås med Grønlands Landsstyre. Aftalen indebærer bl.a., at der skal fremsæt-
tes lovforslag om ligelig deling af råstofindtægterne mellem Grønland og Danmark med 
virkning fra 1988. 

1988-06-03 KVR-regeringen Poul Schlüter dannes med Jens Bilgrav-Nielsen (RV) som energiminister 
(3. juni 1986 –18. december 1990). 

1988-06-08 Bekendtgørelse nr. 298 om indvinding af sømaterialer i Samsø Bælt, Sejerø Bugt, Storebælt, 
Langelandsbælt og Smålandsfarvandet til Storebæltsforbindelsen. 

1988-07-01 Udbygning af oliefeltet Kraka godkendes. 

1988-07-01 Bekendtgørelse nr. 422 om forretningsorden for Aktionskomiteen vedrørende større uheld 



                                                                                                                                   Danmarks energifortider  

28 
 

på havanlæg. 

1988-08-08 Solparken - lavenergibebyggelse i Nørre Alslev åbnes af energiministeren. 

1988-08-29 Vindmølleparken Nørrekær Enge på 36 møller på 130 kW indvies af energiministeren. Møl-
lerne er opført af I/S Nordkraft. 

1988-09-01 Erik Lindegaard efterfølger Hans von Bülow som direktør for Energistyrelsen. 

1988-09-08 Aftale med elværkerne på DEF-kontaktmøde om at indlede overvejelserne om en ny vind-
mølleaftale. 

1988-09-09 DONG vælges som hovedrådgiver ved opbygningen af et gastransmissionsnet i Grækenland. 

1988-09-12 Folketingets Energipolitiske Udvalg er på studietur til Vesttyskland og Holland 12.-16. sep-
tember. 

1988-09-12 Energiministeriets udvalg om havbaserede vindmøller fremsender sit forslag til lokalisering 
af demonstrationsprojekter til energiministeren.  

1988-09-22 Tjekkoslovakiets energiminister Vlastimil Ehrenberger er på officielt besøg 22.-28. septem-
ber. Der underskrives ”Memorandum of Understanding”. 

1988-09-24 Uformelt EF-energiministermøde i Athen. 

1988-09-29 Biogasanlæg i Sinding-Ørre ved Herning indvies af energiministeren. 

1988-10-04 Der nedlægges permanent forbud mod elopvarmning i nybyggeri i områder med fjernvarme 
eller naturgas. 

1988-10-22 Fabrikken El-Trans i Randers, der fremstiller den eldrevne bil Ellerten, fyrer sine medarbej-
dere, fordi pengekassen er tom. 

1988-10-25 B 8. Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en plan til halvering af energifor-
bruget i overensstemmelse med retningslinierne i Brundtlandrapporten. Af Riishøj (SF) m.fl. 
Forslaget blev ikke færdigbehandlet. 

1988-11-00 Naturgasselskaberne afleverer langtidsbudgetter. Ib Larsen-udvalget nedsættes til undersø-
gelse af gasprojektets økonomi. 

1988-11-17 L 103. Forslag til lov om ændring af lov om mineralske råstoffer i Grønland fremsat af ener-
giminister Bilgrav-Nielsen. 

1988-11-30 Cirkulære nr. 5020 om forbud efter varmeforsyningsloven mod etablering af elopvarmning i 
ny bebyggelse beliggende i kollektive forsyningsområder. 

1988-11-30 Vejledning nr. 5015 til kommunerne i anledning af energiministerens skrivelse af 30. no-
vember 1988 om elopvarmningsforbud. 

1988-12 Voldgiftsstævning fra A. P. Møller i Gert-sagen. 

1988-12-06 B 2. Beretning – afgivet af Folketingets Energipolitiske Udvalg – over den af energiministe-
ren den 26. oktober 1988 til Det Energipolitiske Udvalg afgivne redegørelse i henhold til § 
12, stk. 2, i lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund (3. udbuds-
runde). 
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1988-12-14 Regeringen fremlægger en handlingsplan for miljø og udvikling. Heri bebudes en særlig 
energihandlingsplan i folketingsåret 1989/90. I regeringsgrundlaget havde de radikale fået 
indføjet, at regeringen skulle forpligte sig til at fremsætte forslag, der levede op til indstillin-
gerne i FN-rapporten ”Vor fælles fremtid” (Brundtland-rapporten). 

1988-12-21 Lov nr. 844 om ændring af lov om mineralske råstoffer i Grønland. Vedtaget med 110 
stemmer (S, KF, SF, V, RV, CD, KRF og Steenholdt (Grønl.)) mod 15 (FP). 

1989-01-04 3. udbudsrunde åbnes.  

1989-01-11 L 172. Forslag til lov om ændring af lov om energipolitiske foranstaltninger (Nedlæggelse af 
Energirådet). 

1989-02-02 Embedsmandsudvalget (nedsat i august 1987) afgiver sin Redegørelse om elforsyningens 
deltagelse i anlæg og drift af elektricificerede jernbanestrækninger. 

1989-02-14 B 66. Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af de selskabsøkonomiske forhold for 
decentral kraftvarme af Riishøj (SF) m.fl. Forslaget blev ikke færdigbehandlet. 

1989-02-21 Elværkerne bedes om at vurdere muligheden for at bruge naturgas. Skærbækværkets ansøg-
ning om ny kulenhed stilles i bero. 

1989-03 Ny vejledning om “elleverandørens leveringsbestemmelser”, vejledningen er en ajourføring 
af DEF’s betænkning fra 1977 om leveringsbestemmelser. 

1989-03-13 Konference om den kommende energihandlingsplan på Store Kro med deltagelse af en lang 
række organisationer, selskaber, institutioner og politikere. For første gang var deltagerkred-
sen sammensat på tværs af interesser og energipolitisk tilhørsforhold.  

1989-03-15 Lov nr. 162 om ændring af lov om energipolitiske foranstaltninger. (Nedlæggelse af Energi-
rådet). Vedtaget enstemmigt med 124 stemmer (S, KF, SF, V, FP, RV, CD og KRF). 

1989-03-31 Ansøgningsfrist for 3. runde udløber. 31 selskaber indgår i ansøgningerne. 

1989-04-05 Lov nr. 215 om begrænsning af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker 
(Miljøministeriet). 

1989-04-06 Energiministeren indvier Masnedø drivhusprojekt. 

1989-04-20 Skatteministeren fremsætter lovpakke om regulering af energiafgifterne efter aftale mellem 
regeringen, CD og KRF. Benzinafgiften og afgiften på lavenergipærer nedsættes. El- og 
kulafgiften forhøjes. Reguleringsaftalen fra 1986 ophører hermed. Lovpakken gennemføres 
efter aftale med SF, der får visse ændringer med i pakken. 

1989-04-27 Bekendtgørelse nr. 263 af lov om energipolitiske foranstaltninger. 

1989-05-12 Indenrigsministeren tilslutter sig, at trediepartsfinansiering tillades for kommuner. 

1989-05-17 D.O.N.G. A/S indgår en ny aftale med DUC om levering af yderligere 38 mia. kbm. Natur-
gas i perioden 1989-2012. Gassen skal leveres fra såvel det store gasfelt Harald som fra en 
række mindre felter, der producerer både olie og gas. 

1989-05-22 SEAS var tæt på at blive overtaget af udenlandske spekulanter (Jomsberg), der igennem no-
gen tid havde opkøbt SEAS-aktier og medvirket til stærkt stigende kurser. Planlagt lovind-
greb undgås. 
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1989-05-31 I forbindelse med stoppet for anpartsfinansiering aftales mellem regeringen og Socialdemo-
kratiet, at der med virkning fra senest 1. januar 1990 etableres en ny finansieringsordning for 
vindmølleeksporten inden for en ramme på 750 mill.kr. 

1989-05-31 Energiministeren godkender en ny principaftale mellem DUC og Dansk Naturgas A/S om 
køb og salg af naturgas. 

1989-06-01 Forhøjelse af en række energiafgifter. Elafgiften øges fra 32,5 til 33 øre/kWh (el til opvarm-
ning fra 29 til 29,5 øre/kWh). 

1989-06-13 På nordisk energiministermøde vedtages at iværksætte et fællesnordisk samarbejdsprogram 
om begrænsning af energiforbruget og dettes miljøbelastning. Samtidig standses bevillingen 
til Nordisk Kontaktorgan for Atomkraft (NKA) og midlerne overføres til samarbejdsprog-
rammet om energi og miljø. 

1989-06-15 Bekendtgørelse nr. 420 om Energistyrelsens opgaver. 

1989-06-15 Bekendtgørelse nr. 419 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen. 

1989-07 Energistyrelsen nedsætter et udvalg, som skal se nærmere på de industripolitiske aspekter i 
energisektoren. 

1989-07-01 Ny installatørlov. 

1989-09-22 Administration af tilslutning af private vindmøller overdrages til elforsyningen. 

1989-09-28 Overskudsvarmeudvalget afleverer en rapport, som bl.a. peger på mulighed for 1000 MW 
industriel kraftvarmeproduktion. 

1989-10-26 Energiministeriet fylder 10 år og markerer dagen med reception og fest. 

1989-11-07 L 60. Forslag til lov om varmeforsyning af energiministeren. 

1989-11-08 B 27. Forslag til folketingsbeslutning om virkemidler i energisektoren af Riishøj (SF) m.fl. 

1989-11-16 L 71. Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til udnyttelse af vedvarende energi-
kilder m.v. (Godkendelse af vindkraftanlæg m.v.). 

1989-11-24 Rapport om naturgasprojektets økonomi viser et underskud på 6,8 mia. kr. i nutidsværdi 
udover værdien af energiafgiftsfritagelsen på 25 mia. kr. Rapporten foreslår bl.a. tilslut-
ningspligt og naturgasfyring af kulfyrede fjernvarmecentraler til genopretning af økonomien. 
Energiministeren bebuder indførelsen af et låneloft for de regionale gasselskaber. 

1989-11-27 Redegørelse for resultatet af 3. udbudsrunde forelægges for Folketingets Energipolitiske 
Udvalg.   

1989-11-29 L 80. Forslag til lov om garanti til vindmøllebranchens garantiselskab. 

1989-12-06 Beretning nr. 2 fra Folketingets Energipolitiske Udvalg om redegørelsen om 3. udbudsrunde. 
Et flertal med undtagelse af S (for så vidt angår tilladelsen til Mærsk-gruppen) tager ministe-
rens redegørelse til efterretning. 

1989-12-11 Bekendtgørelse nr. 767 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 11 for Sønderjyllands 
Amtskommune om støtte til kollektive varmeforsyningsanlæg. 

1989-12-14 Elsam indgår aftaler med Statkraft om forlængelse af Skagerrak-aftalen fra 1973 frem til 
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udgangen af 1997. Det besluttes at levetidsforbedre anlæggene, så overføringsevnen øges fra 
ca. 510 til 550 MW.  

1989-12-19 Lov nr. 813 om garanti til vindmøllebranchens garantiselskab. Vedtaget med 155 stemmer 
(S, KF, SF, V, RV, CD, KRF og Steenholdt (grønl.)) mod 15 stemmer (FP). 

1989-12-20 Koncessionerne for 3. udbudsrunde underskrives. 

1989-12-20 Bekendtgørelse nr. 875 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 15 for Holmegaard 
Kommune om tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse. 

1990-01-02 Bekendtgørelse nr. 1 om sundhedskyndigt personale på havanlæg. 

1990-01-25 Amagerværkets blok 3 på 250 MW indvies af energiministeren. 

1990-01-31 Slesvig-Holstens energiminister Günter Jansen på officielt besøg i Danmark. 

1990-03-20 Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet om øget anvendelse af kraftvarme, naturgas 
og andre miljøvenlige brændsler samt om eludbygningen i 90’erne. Skærbækværket får af-
slag på ansøgning om kulblok på 350 MW, da effektbehovet skal dækkes af decentral kraft-
varme. 

1990-03-20 Energiministeren på officielt besøg i Polen med erhvervsdelegation. 

1990-03-21 Samarbejdsaftale indgås med Polens industriminister Tadeusz Syryjczyk. 

1990-03-30 Energiministeriet godkender udbygning af de to større gasfelter Harald og Roar, de to min-
dre oliefelter Nord-Arne og Adda samt tidspunktet for iværksættelse af produktion fra det 
lille gasfelt Igor. Godkendelserne gives i lyset af principaftalen af 17. maj 1989 mellem 
Dansk Naturgas A/S og DUC om køb og salg af yderligere naturgasmængder. Energimini-
steriet har ikke taget stilling til bevillingshavernes ansøgning om etablering og drift af rør-
ledningsanlæg i det nordlige område. En stillingtagen hertil udskydes, indtil der er behov 
herfor. 

1990-04-04 Energihandlingsplanen ”Energi 2000 – handlingsplan for en bæredygtig udvikling” sendes 
til Folketinget med en målsætning om 15% fald i energiforbruget og mindst 20% fald i CO2-
emissionen frem til år 2005. Det tværministerielle energiafgiftsudvalg afgiver sin redegørel-
se om energiafgifter med forslag om omlægning af afgifterne til miljøafgifter. 

1990-04-11 Folketingets Energipolitiske Udvalg orienteres om, at der var en regnefejl på 30 mia.kr. i en 
notits om energihandlingsplanens samfundsøkonomiske virkninger. Det forkerte tal er ikke 
indgået i planens beregninger. 

1990-04-20 Cirkulæreskrivelse med midlertidige forudsætninger for behandling og godkendelse af pro-
jekter i henhold til varmeforsyningsloven udsendes til amter og kommuner. 

1990-05-04 Energiministeren deltager sammen med Prins Henrik i Danmarksdagen på Hannover-
messen. 

1990-05-14 Bergen Konference om miljø og udvikling med deltagelse af 34 lande. 

1990-05-16 Konference om ”Energi 2000” på Hotel Marienlyst. 

1990-05-16 Lov nr. 302 om ændring af lov om statstilskud til udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. 
(Godkendelse af vindkraftanlæg m.v.) vedtaget med 106 stemmer (S, KF, SF, V, RV, CD og 
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KRF) mod 12 stemmer (FP). 

1990-05-18 L 60. Forslag til lov om varmeforsyning. 

1990-05-18 Forespørgsel vedr. regeringens handlingsplan på energiområdet og trafikområdet. Afstem-
ning om dagsordensforslag D 38 foretages den 22/5. 

1990-05-21 Bekendtgørelse nr. 334 om statstilskud til anlæg, der udnytter vedvarende energikilder m.v. 

1990-05-22 D 38. Forslag om motiveret dagsorden fra S, KF, V og RV om tilslutning til de målsætnin-
ger om væsentlige reduktioner i energiforbruget og dermed i udledningen af kuldioxid, der 
fremgår af energihandlingsplanen og transporthandlingsplanen vedtages med 75 stemmer (S, 
KF, V, RV, Steenholdt (Grønl.) og Hugo Holm (UP)) mod 11 (FP); 23 (SF, CD og KRF) 
stemte hverken for eller imod. 

1990-05-23 Energiministeren indstiller til Folketingets Energipolitiske Udvalg, at Statoil og DUC tilde-
les nye tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og naturgas. Der er samtidig enig-
hed mellem A.P. Møller og Energiministeriet om at hæve voldgiftssagen om afgrænsningen 
af oliefeltet Gert. DUC tildeles ny koncession på det omstridte område. 

1990-05-29 Lovbekendtgørelse nr. 351 om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. 

1990-06-08 Styregruppen vedrørende energiafgifter nedsættes med departementschef Michael Lunn som 
formand. 

1990-06-13 Lov nr. 382 om varmeforsyning. Vedtaget med 98 stemmer (S, KF, SF, V og RV) mod 16 
(FP og CD); 4 (KRF) stemte hverken for eller imod. 

1990-06-29 Rådets direktiv af 29. juni 1990 om en fælleskabsprocedure med hensyn til gennemsigtighe-
den af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien. 

1990-08-02 Irak invaderer Kuwait og udløser prisstigninger på de internationale oliemarkeder. 

1990-08-06 FN-Sikkerhedsrådet vedtager resolution nr. 661 om sanktioner mod Irak. 

1990-08-08 Regeringen indgår aftale om afgift på dunkpetroleum med FP, CD og KRF. 

1990-09-13 Generelle forudsætninger for brændselsvalg og samproduktion i fjernvarmeværker m.v. samt 
forudsætninger for omlægning af eksisterende blokvarmecentraler og etablering af nye blok-
varmecentraler over 0,25 MW udsendes til samtlige kommunalbestyrelser. Samtidig udsen-
des til en række kommuner specifikke forudsætninger for omstilling af kulfyrede værker. 

1990-09-18 Ib Larsen efterfølger Erik Lindegaard som direktør i Energistyrelsen. 

1990-10-07 Ministre fra 137 lande vedtager på møde i Geneve i den 2. Verdens Klima Konference de-
klaration om klimaproblemer. 

1990-10-15 Polens industriminister Tadeusz Syryjcyk på officielt besøg i Danmark. 

1990-10-24 Beretning afgivet af Folketingets Energipolitiske Udvalg over energiministerens forelæggel-
se af 28. september 1990 af regler om begrænsning af de regionale naturgasselskabers lån-
tagning om afvikling af selskabernes gæld. 

1990-10-29 EF-Rådsmøde i Luxembourg for miljø- og energiministre vedtager målsætning om stabilise-
ring af CO2-udslip i år 2000. 
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1990-11-13 De nordiske energiministre vedtager på møde i Oslo fælles initiativer til begrænsning af 
drivhuseffekten. 

1990-12-18 KV-regeringen Poul Schlüter dannes efter folketingsvalget den 12. december. Industrimini-
ster Anne Birgitte Lundholt (KF) udnævnes desuden til energiminister (18. december 1990 - 
25. januar 1993). 

1991-01 VE-rådet nedsættes med Niels I. Meyer som formand. 

1991-01-17 Golf-krigen indledes. Oliepriserne falder igen til omkring 20 dollar/tønde. 

1991-01-30 Søren Skafte konstitueres som departementschef i Energiministeriet og afløser Michael 
Lunn, der den 28. januar er konstitueret som departementschef i Justitsministeriet. 

1991-02-08 B 40. Forslag til folketingsbeslutning om forureningsafgifter på kul- og svovldioxid med er-
hvervsmæssig og social kompensation af Jes Lunde (SF) m.fl. 

1991-02-19 B 52. Forslag til folketingsbeslutning om omlægning af energiafgifterne, indførelse af en 
miljøafgift på CO2-udledning og hermed sammenhørende foranstaltninger til nedbringelse af 
energiforbruget af Jens Bilgrav-Nielsen (RV), Poul Nielson (S) m.fl. 

1991-02-20 Industri- og energiministeren på officielt besøg i Tjekkoslovakiet. Sammen med den fødera-
le økonomiminister Vladimir Dlouhy undertegnes en bilateral aftale om samarbejde inden 
for energiområdet. Ministeren åbner De Danske Tekniske Dage i Prag. 

1991-02-27 A/S Dansk Shell får bevilling efter elforsyningsloven til at drive elforsyningsvirksomhed i 
20 år. 

1991-02-28 Krigen i Golfen afsluttes. 

1991-02-28 Bekendtgørelse nr. 118 om Energistyrelsens opgaver. 

1991-03-05 Bekendtgørelse nr. 139 om varmeplanlægning og godkendelse af projekter for kollektive 
varmeforsyningsanlæg. 

1991-03-18 Rådets direktiv om ophævelse af direktiv 75/404/EØF om begrænsning af naturgasforbruget 
i kraftværker. 

1991-03-18 Bekendtgørelse nr. 175 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og 
forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning. 

1991-03-18 Bekendtgørelse nr. 176 af forretningsorden for Gas- og Varmeprisudvalget. 

1991-03-19 ELKRAFT, ELSAM og Dansk Naturgas A/S underskriver principaftale om en leverance på 
300 mio. kubikmeter naturgas årligt til de store kraftværker. Leverancen skal begynde senest 
den 1. oktober 1994. Aftalen løber frem til år 2020. 

1991-03-21 D 15. Forslag om motiveret dagsorden af RV, S, KF og V om opfølgning af Energi 2000 
vedtages af Folketinget med 112 stemmer (S, KF, V, SF, RV, KRF) mod 9 stemmer (FP). 
CD stemte hverken for eller imod. 

1991-03-22 Bekendtgørelse nr. 196 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. 

1991-04-10 Beretning nr. 1 afgivet af Folketingets Energipolitiske Udvalg over energiministerens fore-
læggelse af 18. marts 1991 om ansøgning om tilladelse til etablering af et naturgaslager ved 
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Stenlille på Sjælland. 

1991-04-10 Beretning nr. 2 afgivet af Folketingets Energipolitiske Udvalg  over Den af energiministeren 
den 22. marts 1991 afgivne redegørelse i henhold til § 6, stk. 1, i lov nr. 293 af 10. juni 1981 
om anvendelse af Danmarks undergrund. 

1991-05 Koordineringsudvalget for biogasfællesanlæg ( nedsat i 1986) afgiver sin hovedrapport. 

1991-05-02 L 185. Forslag til lov om mineralske råstoffer m.v. i Grønland (råstofloven) fremsat af ener-
giminister Anne Birgitte Lundholt. Lovforslaget udgør en modernisering af den hidtidige 
råstoflov fra 1979 (reelt faktisk fra 1965). 

1991-05-08 CO2-afgiftsforlig mellem S, RV og SF. B 52 ændres, så hele erhvervslivet inddrages under 
afgiften, dog med refusionsmuligheder for erhverv med særlig stor energiudgift. 

1991-05-21 B 52. Folketingsbeslutning om omlægning af energiafgifterne, indførelse af en miljøafgift på 
CO2-udledning og hermed sammenhørende foranstaltninger til nedbringelse af energiforbru-
get vedtages af Folketinget ved 2. (sidste) behandling med 58 stemmer for (S, SF, RV), 50 
stemmer imod (K, V, FP, CD, KRF) og 1 stemme hv. For/imod (Baadsgaard (S)). 

1991-05-30 Under Folketingets afslutningsdebat foreslår S-formand Svend Auken regeringen at gøre 
CO2-afgifterne til et kabinetsspørgsmål. 

1991-05-31 Rådets direktiv af 31. maj 1991 om transit af naturgas gennem de overordnede net. 

1991-06 Delrapport fra det under styregruppen vedrørende energiafgifter nedsatte udvalg om er-
hvervslivets beskatningsforhold på energiområdet. 

1991-06-06 Energistyrelsen godkender et tredie kabel på 440 MW mellem Jylland og Norge. Elsam har 
med Statkraft indgået en fastkraftaftale om 1000 GWh/år, max. 440 MW, fra 1. oktober 
1993 til 30. juni 1996. En ny pumpekraftaftale indebærer, at Elsam kan aftage op til 440 
MW fra 1. juli 1996 til 1. oktober 2013. Den eksisterende pumpekraftaftale på ca. 250 MW 
udløber ved udgangen af 1997. 

1991-06-06 Lov nr. 335 om mineralske råstoffer m.v. i Grønland (råstofloven). 

1991-06-13 Elkraft indgår aftale med det tyske energiselskab VEAG i Berlin om en 600 MW kabelfor-
bindelse mellem Sjælland og Mecklenburg-Vorpommern til idriftsættelse i 1995. Fra 1996 
og 10 år frem stiller Elkraft 350 MW til rådighed for VEAG. 

1991-07 Tværministeriel redegørelse for afgifter på erhvervslivet: CO2-afgifter kan ikke pålægges 
uden konkurrenceforvridende effekt for erhvervslivet. 

1991-08-16 Fælleserklæring vedr. den fremtidige kapacitetsudbygning i ELSAM-området fra ELSAM 
og Socialdemokratiet. Erklæringen indebærer en kulfyret kraftvarmeenhed på Nordjyllands-
værket og en naturgasfyret kraftvarmeenhed på Skærbækværket. 

1991-09-17 Bekendtgørelse nr. 647 om undtagelser fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning. 

1991-09-25 EF-Kommissionen fremlægger udspil til CO2- og energiafgift. Afgiften er gradvis stigende 
over 7 år fra 3 til 10 $/tønde råolie i år 2000. 

1991-09-30 Energiministeren afgiver en redegørelse i henhold til undergrundsloven om udstedelse af 
tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter for Løgumklosterområdet. 
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1991-10-01 Elkraft sætter det første havmølle-demonstrationsanlæg i drift ud for Vindeby på Lolland. 

1991-10-12 Verdens første havmøllepark indvies ud for Vindeby på Lolland. Parken består af 11 Bonus 
vindmøller á 450 kW, i alt knap 5 MW. 

1991-10-22 Handelsaftale mellem EF og EFTA. 

1991-10-22 B 3. Forslag til folketingsbeslutning om privatisering af Dansk Olie og Naturgas A/S af Kim 
Behnke (FP) m.fl. 

1991-10-22 B 4. Forslag til folketingsbeslutning om stop for tvangstilslutning til kollektiv energiforsy-
ning af Kim Behnke (FP) m.fl. 

1991-10-23 D 2. Forslag om motiveret dagsorden om initiativer på klimaområdet som oplæg til FN’s 
Verdenskonference om miljø og udvikling i 1992 af S, KF, V, RV, CD og KRF vedtages 
med 81 stemmer mod 13 (FP og Steenholdt (Grønland)) stemmer. 13 (SF) stemte hverken 
for eller imod. 

1991-10-29 Rådsmøde (energiministre) har en første drøftelse af Kommissionens forslag til gennem-
førelse af det indre marked på el- og gasområdet med en 3-faset tilpasning. Energikommis-
æren præsenterede Kommissionens udspil til en EF-strategi til begrænsning af emissionen af 
kuldioxid og forbedring af energieffektiviteten. Formandsskabets kompromisforslag til ke-
deldirektiv med enkelte ændringer blev vedtaget. Rådets beslutning om fremme af energief-
fektiviteten i Fællesskabet (SAVE-programmet). 

1991-11-06 Beretning nr. 2 afgivet af Folketingets Energipolitiske Udvalg over energiministerens rede-
gørelse efter undergrundsloven om Løgumklosterrunden. Udvalget tager ministerens redegø-
relse til efterretning. 

1991-11-06 Til opfølgning af beslutningsforslaget B 52, der blev vedtaget den 21. maj 1991, og som 
pålagde regeringen at fremsætte forslag om omlægning af energiafgifterne, indførelse af en 
miljøafgift på kuldioxid (CO2) samt gennemførelse af en række hermed sammenhørende 
foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget fremsætter energiministeren (Anne Bir-
gitte Lundholt) og skatteministeren (Anders Fogh Rasmussen):  
L 92. Forslag til lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virk-
somheder med et stort energiforbrug, 
L 93. Forslag til lov om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder, 
L 94. Forslag til lov om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af bio-
brændsler,  
L 95 Forslag til lov om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet, 
L 96. Forslag til lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme, 
L 97. Forslag til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 
L 98. Forslag til lov om tilskud til elproduktion og 
L 99. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af visse olieprodukter, lov om afgift af 
stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af gas (Afgifts-
nedsættelse m.v.). 

1991-11-07 ELSAMs bestyrelse beslutter at bygge to 400 MW kraftværker i henholdsvis Fredericia og 
Aalborg. Anlægget i Fredericia bliver naturgasfyret og forventes taget i drift i 1997. Anlæg-
get i Aalborg placeres på Vendsysselværket og indrettes til kulfyring og ventes i drift i 1998. 
Projekterne ventes at koste ca. 4,5 mia. kr. 
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1991-12-03 Løgumkloster-runden: Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvin-
ding af kulbrinter. 

1991-12-13 Fælles ansøgning fra I/S Skærbækværket/I/S Nordkraft/I/S NEFO om udbygning af elpro-
duktionsanlæggene på NEFO (Nordjyllandsværket) og på Skærbækværket (Blok 3) på hhv. 
kul og naturgas. 

1991-12-18 Beretning nr. 6 afgivet af Folketingets Energipolitiske Udvalg over udvalgsstrukturen i 
Energiministeriet, jf. ministerens oplæg af 29. november 1991. Et flertal (S, SF, CD og RV) 
henstiller, at udvalgsstrukturen ikke ændres i forhold til oplægget for et år siden. 

1991-12-20 CO2-afgiftspakken vedtages af Folketinget af S, RV og SF. Imod stemte K, V, CD, KRF og 
FP. 

1991-12-27 Lov nr. 944 om tilskud til elproduktion. 

1992-01-01 Momsen ændres fra 22% til 25% og AMBI bortfalder. Den samlede virkning er prisneutral. 

1992-01-03 Lov nr. 2 om tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder. 

1992-01-03 Lov nr. 3  om statstilskud til decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler. 

1992-01-03 Lov nr. 4 om tilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet. 

1992-01-03 Lov nr. 5 om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme (CO2-pakken). 

1992-01-21 Den danske stat er på vej ud i en åben strid med rederiet A.P. Møller om nordsøolien. 

1992-01-22 Rederiet A.P. Møller mener, at Folketinget har stillet “helt uacceptable” krav til udbygnin-
gen af en række olie- og gasfelter i Nordsøen – og opgiver derfor udbygningsplanerne. 

1992-01-28 B 51. Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af energiforbruget i såkaldte luksus-
sommerhuse af Riishøj (SF) m.fl. 

1992-01-29 Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller angriber politikerne Poul Nielson (S) og Jens Bilgrav-
Nielsen (RV) for at have stillet sig i vejen for rederiets udbygningsplaner i gasfelterne i 
Nordsøen. 

1992-01-31 Energistyrelsen godkender højspændingsforbindelsen Ålborg – Århus (400 kV). 

1992-02-03 Statsminister Poul Schlüter (K) opgiver  at finde en løsning, som kan tilfredsstille alle parter 
i Nordsø-konflikten. 

1992-02-05 Bekendtgørelse nr. 81 om ophævelse af bekendtgørelse om opholdsrum m.v. på flytbare 
havanlæg (Ophævelse). 

1992-02-18 B 30. Folketingsbeslutning om ændring af lov om varmeforsyning og af lov om elforsyning 
vedtages ved 2.(sidste) behandling med 118 stemmer (S, KF, V, SF, CD, RV og KRF) for 
og 6 stemmer imod (FP). 

1992-02-19 L 234. Forslag til lov om ændring af visse ikrafttrædelsestidspunkter i CO2-pakken af ener-
giministeren. Forslaget indebærer, at ikrafttrædelsen af visse love i CO2-pakken udskydes 
fra 1. marts 1992, indtil EF-Kommissionen har godkendt ordningen. 

1992-02-19 L 235. Forslag til lov om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. og 
lov om elforsyning af energiministeren. Forslaget indeholder en bemyndigelse for ministe-
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ren til at fastsætte regler for afregning af vindmølle-el. 

1992-02-21 Industri- og energiministeren på officielt besøg i Kina 21. – 28. februar, derefter besøg i 
Hong Kong 28. februar – 1. marts. 

1992-03-01 Energiministeren på officielt besøg i Indien 1. – 8. marts. Energiministeren indgår en samar-
bejdsaftale med den indiske minister for elektricitet og ikke konventionelle energikilder 
Kalp Nath Rai. 

1992-03-03 Ansøgningsfristen for Løgumkloster-runden udløber. 

1992-03-09 Regeringen og Socialdemokratiet indgår en aftale om afregning af vindmøller samt tilslut-
ning af vindmøller og decentrale kraftvarmeanlæg. Aftalen forudsætter, at der etableres ud-
ligningsordninger for de merudgifter, aftalen påfører elsektoren. 
Socialdemokratiet meddeler energiministeren, at folketingsgruppen den 28. februar 1992 har 
besluttet at kunne tiltræde, at Elsams ansøgning om kraftværksenheder i Skærbæk og ved 
NEFO godkendes på betingelse af et vilkår om kompenserende brændselsbesparelser, der 
sikrer CO2-målsætningen fra Energi 2000. 

1992-03-10 D 34. Forslag om motiveret dagsorden af S, KF, V, FP, CD og KRF om elbesparelser i de 
enkelte selskaber, brændselsomlægninger, Storebæltskabel, forgasningsteknologi og anven-
delse af biomasse vedtages med 95 stemmer (S, KF, V, FP, CD og KRF); 17 (SF, RV og 
Arne Jensen (S)) stemte hverken for eller imod. Bagvedliggende aftaler mellem regeringen 
og Socialdemokratiet sikrer bygning af to kraftvarmeværker i ELSAM-området, ligesom 
private vindmølle-ejere sikres forbedret økonomi. 

1992-03-18 L 246. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om elforsyning af ener-
giministeren. Lovforslaget, der giver hjemmel til at gribe ind i vedtægter, er en følge af B 
30, som blev vedtaget den 18. februar 1992. 

1992-03-18 Anordning om ophør af gyldighed af lov om forbud mod indførsel af kul fra Den Sydafri-
kanske Republik og lov om forbud mod handel med Den Sydafrikanske Republik træder i 
kraft den 20. marts 1992. 

1992-03-26 B 81. Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om elforsyning af Poul Nielson (S) 
og Duetoft (CD) m.fl. 

1992-03-30 DUC meddeles tilladelse til udbygning af gasfelterne Harald og Roar samt oliefelterne 
Svend (Nord Arne) og Adda. Felterne indgår sammen med Tyra feltet i grundlaget for gas-
salgsaftalerne. 

1992-04-03 Energistyrelsen godkender Elsams ansøgning om udbygning med en ca. 400 MW naturgas-
fyret kraftvarmeenhed på Skærbækværket til idriftsættelse i 1997 og en 400 MW kulfyret 
kraftvarmeenhed ved Vendsysselværket (Nordjyllandsværket) til idriftsættelse i 1998. 

1992-04-10 Redegørelse for udstedelse af en efterforsknings- og produktionstilladelse for et område om-
kring Løgumkloster sendes til Folketingets Energipolitiske Udvalg. DANOP bliver operatør 
for konsortiet, der består af samtlige ansøgere. 

1992-04-28 Samarbejdsaftale mellem Energiministeriet og Estlands Industri- og Energiministerium. 

1992-05-04 Bekendtgørelse nr. 311 om ikrafttræden af lov om tilskud til elproduktion (Skatteministeri-
et). 
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1992-05-04 Bekendtgørelse nr. 309 om ikrafttræden af lov om statstilskud til færdiggørelse af fjernvar-
menet. 

1992-05-04 Bekendtgørelse nr. 310 om ikrafttræden af lov om statstilskud til fremme af decentral kraft-
varme og udnyttelse af biobrændsler. 

1992-05-05 B 55. Forslag til folketingsbeslutning om iværksættelse af Aktion Grøn Energi af Bilgrav-
Nielsen (RV) m.fl. vedtages efter ændringsforslag fra S og RV med 110 stemmer for (S, K, 
V, SF, CD, RV og KRF) og 7 stemmer imod (FP). 

1992-05-05 B 81. Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om elforsyning af Poul Nielson (S) 
og Duetoft (CD) m.fl. vedtages efter ændringsforslag fra S, CD og RV med 66 stemmer for 
(S, SF, CD og RV) og 46 stemmer imod (K, V, FP og KRF). 

1992-05-07 L 235. Forslag til lov om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. og 
lov om elforsyning.  

1992-05-07 L 258. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Tilslutningsvilkår for decentrale 
kraftvarmeværker) vedtages med 113 stemmer for (S, KF,V..) og 7 (FP) imod. 

1992-05-07 Bekendtgørelse nr. 325 om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet. 

1992-05-14 Lov nr. 328 om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. og lov om 
elforsyning. Vedtaget med 117 stemmer for (S, KF, V,..) og 7 (FP) imod. 

1992-05-15 Der indføres en afgift på CO2. CO2-afgiften modregnes helt eller delvis i de eksisterende 
energiafgifter. Nettoresultatet bliver højere afgifter på kul og el, uændret afgift på olie og 
reduceret skyggeafgift på naturgas. For erhvervene træder loven dog først i kraft den 1. ja-
nuar 1993. 
Samtidig med CO2-afgiftsloven blev følgende love vedtaget: 
Til ikrafttræden den 15. maj 1992: 
• tilskud til elproduktion 
• statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet 
• statstilskud til fremme decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler 
Til ikrafttræden den 1. januar 1993: 
• statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme 
• statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder 
• statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort 
energiforbrug. 

1992-05-20 Kommissionen fremlægger Forslag til Rådets direktiv om begrænsning af kuldioxidemissio-
nen og om en forbedring af energieffektiviteten (forelagt inden for rammerne af SAVE-
programmet) (KOM(92) 182 endelig udg.). 

1992-05-20 Kommissionen fremlægger Forslag til Rådets beslutning om fremme af vedvarende energi-
kilder i Fællesskabet (ALTENER-programmet) (KOM(92) 180 endelig udg.). 

1992-06-02 Kommissionen fremlægger Forslag til Rådets direktiv om indførelse af en afgift af CO2-
emissioner og af energi (KOM(92) 226 endelig udg., EFT 92/C 196/01). 

1992-06-06 Elsam får Energistyrelsens godkendelse af et projekt for udvidelse af Skagerrakforbindelsen 
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med en tredie pol på 440 MW til idriftsættelse den 1. oktober 1993. 

1992-06-23 Bekendtgørelse nr. 579 om opholdsrum m.v. på flytbare havanlæg. 

1992-07-12 Formanden for Folketingets Energipolitiske Udvalg, Søren Riishøj (SF), kræver en politisk 
løsning på el-selskabet Elkrafts plan om at rejse 258 højspændingsmaster gennem Sydøst-
danmark for at kunne eksportere elektricitet til Tyskland. Planen har udløst voldsomme pro-
tester.  

1992-08-10 Socialdemokratiet er utilfreds med, at Dansk Industri giver sine medlemmer råd om, hvor-
dan man undgår at betale fuld CO2-afgift. 

1992-08-28 Bekendtgørelse nr. 734 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om elforsyning (Tilslut-
ningsvilkår for decentrale kraftvarmeværker) sætter loven i kraft den 1. september 1992. 

1992-09-01 Aftale om tilslutning af decentrale kraftvarmeværker træder i kraft ved ændring af lov om 
elforsyning. 

1992-09-19 Folketingets Energipolitiske Udvalg er på studietur i USA – Californien og Washington, 
DC, 19.-26. september. 

1992-09-22 Rådets Direktiv 92/75/EØF om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressource-
forbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger. 

1992-09-30 DUC søger om godkendelse af en plan for den videre udbygning af Tyra feltet med en inve-
stering på ca. 6 mia.kr. og en beskæftigelse på ca. 5.000 mandår. 

1992-10-07 L 4. Forslag til Lov om ændring af lov om garanti til vindmøllebranchens garantiselskab af 
energiministeren. Forslaget forlænger statsgarantien i tre år og sætter garantibeløbet til 400 
mill.kr. mod hidtil 750 mill.kr. 

1992-10-07 L 32. Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov 
om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort 
energiforbrug –fremsat af skatteministeren. Lovforslaget indfører EF’’ minimumssats på 
mineralolie. 

1992-10-07 Bekendtgørelse nr. 834 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om udnyttelse af vedva-
rende energikilder m.v. og lov om elforsyning sætter loven i kraft den 1. november 1992. 

1992-10-07 Lovbekendtgørelse nr. 837 om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. 

1992-10-07 Bekendtgørelse nr. 838 om tilslutning af vindkraftanlæg til elnettet. 

1992-10-08 L 43. Forslag til Lov om ændring af lov om mindstebeholdninger af mineralolie og mineral-
olieprodukter af energiministeren. Forslaget ophæver mindstelagerpligten på 125 dages for-
brug og foreslår størrelsen fastsat af energiministeren, aktuelt på 90 dages forbrug. 

1992-10-09 Elsparerådet afleverer “Elementer til en handlingsplan for elbesparelser” til energiministe-
ren. 

1992-10-28 L 64. Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning (Elselskabers udvidede aktiviteter). 
Forslaget giver elselskaberne adgang til at engagere sig i elforsyningsvirksomhed i udlandet 
inden for en garanti- og risikoforpligtelse på op til 1 mia.kr. og til at engagere sig i tredje-
partsfinansiering. Forslaget har baggrund i folketingsbeslutningen af 5. maj 1992 (B 81). 
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1992-10-30 Københavns Belysningsvæsen meddeles af Energistyrelsen tilladelse til ombygning til fy-
ring med naturgas/olie og i den forbindelse fjernelse af alle kulanlæg på H.C. Ørsted værket 
og Svanemølleværket, dels opførelse af en ny gasfyret enhed på max. 76 MW eleffekt og 
143 MJ/s varmeeffekt på Svanemølleværket. 

1992-11-01 Energiministeriets udvalg om havbaserede vindmøller genoptager sit arbejde. 

1992-11-01 Aftalen om tilslutning og afregning af vindmøller sættes i kraft ved ændring af lov om ud-
nyttelse af vedvarende energikilder og lov om elforsyning. Der etableres udligningsordnin-
ger i ELSAM’s og ELKRAFT’s områder. 

1992-11-11 Bekendtgørelse nr. 901 om anvendelse af personlige værnemidler på havanlæg. 

1992-11-17 Elprisudvalget beordrer SEAS til at betale ca. 250 mio. kr. fra investeringer i erhvervspro-
jekter tilbage til elforbrugerne. 

1992-11-19 Bekendtgørelse nr. 912 om anvendelse af tekniske hjælpemidler på havanlæg. 

1992-12-05 Energi- og industriminister Anne Birgitte Lundholt (K) støtter et radikalt forslag om at pri-
vatisere DONG. 

1992-12-08 Energipolitisk Redegørelse og DONG-redegørelse afgives til Folketinget. 

1992-12-10 Socialdemokratiet vil tvangsplacere vindmølleparker rundt omkring i landet uanset lokal 
modstand. 

1992-12-10 Regeringen skærper sin holdning til Barsebäck ved igen at skrive til Sverige om at få atom-
kraftværket lukket hurtigst muligt. 

1992-12-14 Bekendtgørelse nr. 1102 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på flytbare havanlæg. 

1992-12-19 Lov nr. 1000 ændrer lov om mindstebeholdninger af mineralolie og mineralolieprodukter. 
De samlede pligtige lagres niveau nedsættes til 90 dages forbrug. 

1992-12-19 Lovbekendtgørelse nr. 1183 om mindstelagerloven. 

1992-12-19 Bekendtgørelse nr. 1184 ændrer bekendtgørelse om mindstebeholdninger af mineraloliepro-
dukter. 

1992-12-19 Bekendtgørelse nr. 1185 ændrer bekendtgørelse om beredskabslagre af mineralolieproduk-
ter. 

1992-12-22 Aftale mellem regeringen og Færøernes landsstyre om råstoffer i undergrunden. Efter aftalen 
overføres sagsområdet “råstoffer i undergrunden” til færøsk særanliggende.  

1992-12-23 Lov nr. 1050 om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger. 
Vedtaget enstemmigt den 17. december med 163  stemmer (S, KF, V, SF, FP, CD, RV, KRF 
og Hans Erenbjerg (UP)). 

1993-01-14 A.P. Møllers udbygningsplan for olie og gas fra Tyra feltet godkendes. Samtidig godkendes 
ændringer i udbygningsplanen for Harald og Svend felterne. 

1993-01-25 KV-regeringen Poul Schlüter går af. Regeringen Nyrup Rasmussen dannes med deltagelse af 
S, CD, RV og KRF med Jann Sjursen (KRF) som energiminister (25. januar 1993 –27. sep-
tember 1994). 
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1993-02-02 Energiministeren deltager i ”Energy Policy Seminar” i Sanderstølen, Norge 2.-3. februar. 

1993-02-09 Bekendtgørelse nr. 58 om arbejde ved skærmterminaler på havanlæg. 

1993-02-10 L 186. Forslag til Lov om ændring af lov om mærkning og oplysningspligt vedrørende for-
brug af energi fremsat af energiministeren. 

1993-02-12 Bekendtgørelse nr. 60 om manuel håndtering af byrder på havanlæg. 

1993-02-12 Ved kgl. Resolution af 12. februar 1993 overføres Forskningscenter Risø fra Energiministe-
riet til Forskningsministeriet. 

1993-02-15 Energiministeren på officielt besøg i Egypten 15.-21. februar efter invitation fra elektrici-
tetsminister M. Maher Abaza. Forinden besøgte ministeren Grækenland for at åbne et dansk 
energiseminar i Athen og mødes med industri- og energiminister Vasilis Kontoyiannopolo-
us. Repræsentanter for danske energivirksomheder deltog i rejsen. 

1993-02-16 Energiminister Jann Sjursen (KrF) siger, at regeringen vil tage en sag ved EF-domstolen i 
striden om DONG’s monopol på import af gas til Danmark. 

1993-02-27 Danmark opgiver at anlægge sag ved en svensk domstol for at få lukket Barsebäck. 

1993-03 Rådsmøde (miljø) vedtager overvågningsmekanisme for CO2 og andre drivhusgasser. 

1993-03-09 Energiministeren besøger Washington, DC, og har møde med energiminister Hazel O’Leary, 
senator Paul Wellstone samt repræsentanter for Environmental Protection Agency, EPA. 

1993-03-16 Energiministeren mødes i Bruxelles med formanden for Europaparlamentets Energikomitè 
Claude Desama. 

1993-03-17 L 238. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Elselskabernes udvidede aktivite-
ter). 

1993-03-17 Energiministeren på besøg i Letland. Ministeren åbner et dansk-lettisk fjernvarmeseminar i 
Riga og mødes med den lettiske industri- og energiminister Aivars Millers. 

1993-03-24 Elkraft opgiver at rejse en 33 km lang skov af højspændingsmaster på Sjælland; forbindelsen 
lægges som jordkabler. 

1993-04-00 Energiministeriet offentliggør “Energi 2000 – Status for opfølgningen”. 

1993-04-01 Energiministeren mødes i London med energiminister Tim Eggar. 

1993-04-23 Rådsmøde (miljø og energi) konkluderer, at Fællesskabet snarest bør træffe beslutning om 
den foreslåede CO2-energiafgift, og at 11 lande finder at denne beslutning bør være positiv. 

1993-04-26 Energiministeren til Hannover Messen. 

1993-04-28 Lov nr. 207 om ændring af lov om mærkning og oplysningspligt vedrørende forbrug af 
energi. 

1993-04-30 Folketinget vedtager “Lov om elektrisk stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel nr. 251 af 6. 
maj 1993”. Loven afløser Stærkstrømsloven. 

1993-05-03 Dansk vindmølleeksport trues af manglende fornyelse, mener DTI og Risø. 
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1993-05-15 Tilskuddet til installering af varmepumper ændres fra et generelt tilskud på 10% til 15% 
uden for områder med kollektiv varmeforsyning, mens der ikke længere vil blive givet til-
skud i områder med kollektiv varmeforsyning. 

1993-05-18 Ved folkeafstemningen siger danskerne ja til tiltrædelse til Den Europæiske Union. 

1993-06-03 Energiministeren deltager 3.-4. juni i IEA-ministermødet i Paris. 

1993-06-08 Principaftale mellem DUC og DANGAS om køb af yderligere ca. 35 mia. m3 naturgas fra de 
danske felter i Nordsøen til en værdi af 20-30 mia.kr. Aftalen er en overbygning på de eksi-
sterende aftaler fra 1979 og 1989 og indebærer, at DANGAS med virkning fra 1997 kommer 
op på at aftage 7 mia. m3 gas pr. år i en periode på mindst 9 år. 

1993-06-09 Bekendtgørelse nr. 364 om Energistyrelsens opgaver. 

1993-06-14 Konference om opfølgningen på Energi 2000 den 14.-15. juni på Scanticon, Snekkersten. 

1993-06-14 Aftale mellem regeringen, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialistisk Folkeparti 
om øget anvendelse af biomasse i energiforsyningen og til industrielle formål. Aftalen of-
fentliggøres den 18. juni. 

1993-06-24 Folketinget vedtager en række afgiftsændringer (“grønne afgifter”). Blandt andet forhøjes 
elafgifter gradvist i perioden 1994-1998 ligeledes forhøjes afgiften på stenkul, brunkul og 
koks gradvist i perioden 1995-1997. 

1993-06-25 Rådsmøde (energi) vedtager SAVE og ALTENER programmerne. 

1993-06-28 Konkurrencerådet offentliggør “Undersøgelse af energiområdet – struktur, energiafgifter og 
konkurrenceforhold”. 

1993-06-30 Lov nr. 445 om ændring af lov om elforsyning (Elselskabernes udvidede aktiviteter). 

1993-07-01 Energiministeren og miljøministeren sender et fælles brev til samtlige kommunalbestyrelser 
og amtsråd om kommuneplanlægningen for vindmøller. 

1993-07-15 Bekendtgørelse nr. 604 om elforsyningslovens anvendelsesområde. 

1993-07-28 Bekendtgørelse nr. 633 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde 
med stoffer og materialer m.v. på havanlæg. 

1993-08-16 I/S Sjællandske Kraftværker og det svenske Vattenfall AB underskriver en principaftale om 
produktion og udveksling af elektricitet m.m. Samarbejdet omfatter bl.a. delejerskab i sven-
ske vandkraftanlæg svarende til en årlig energiproduktion på 800 GWh og delejerskab i 
dansk kraftvarmeproduktion svarende til 200 MW. Samtidig får Vattenfall ret til at udnytte 
200  MW af den nye KONTEK-forbindelse til Tyskland. 

1993-08-23 Den svenske kernekraftinspektion giver Barsebäck-1 permanent tilladelse til at fortsætte 
driften. 

1993-08-30 Energiminister Jann Sjursen vil tvinge kommunerne til at overveje mulige placeringer af nye 
vindmøller. 

1993-08-31 I/S Kraftvarmeværk Sønderborg, Viborg kommune og Silkeborg kraftvarmeværk I/S får 
bevilling efter elforsyningsloven til at drive elforsyningsvirksomhed i 20 år. 
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1993-09-28 SEAS får Elprisudvalgets tilladelse til at indregne 230 mill.kr. i elprisen som tab på enga-
gement i vindmøller, gartneri og fiskeopdræt. 

1993-10-21 Bekendtgørelse nr. 839 om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling på havan-
læg. 

1993-10-22 Efter fund af nye utætheder på Barsebäck-værket opfordrer indenrigsminister Birte Weiss 
(S) i skarpe vendinger den svenske regering til at tage Danmarks krav om lukning af værket 
alvorligt. 

1993-10-26 B 17. Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod elselskabernes engagement i risikable 
og konkurrenceforvridende sideordnede aktiviteter af Per Tærsbøl (KF) m.fl. 

1993-10-29 Justering af udbygningsplanen for olie og gas fra Tyra feltet, som blev godkendt den 14. 
januar 1993, bliver godkendt. 

1993-11-08 Energiministeren til Nordisk Ministerrådsmøde (energi og industri) samt til Nordisk Råds 
session i Mariehamn i Finland 8.-10. november. 

1993-11-10 Konkurrenceankenævnet giver en klage over Elprisudvalgets afgørelse af 28. september 
1993 i SEAS-sagen opsættende virkning. 

1993-11-11 Energiministeren fremlægger ”Energi 2000-opfølgningen – En ansvarlig og fremsynet ener-
gipolitik”. Samtidig fremsættes følgende lovforslag: 
L 69. Forslag til Lov om normer for energieffektivitet i energiforbrugende udstyr. 
L 70. Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning (Integreret ressourceplanlægning).  
L 71. Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning (Begrænsning af elopvarmning 
m.v.).  

1993-11-25 Energiministeren på officielt besøg 25. november-1. december i Litauen efter invitation fra 
energiminister A.V. Stasiukynas og på officielt besøg i Estland med energiminister Arvo 
Niitenberg som vært. 

1993-12-06 Elværkerne pålægges af anvende 1,2 mio. tons halm og 0,2 mio. tons træflis. 

1993-12-07 KOM(93) 643 Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om fælles regler 
for det indre marked for elektricitet (COD384) – og for naturgas (COD385). 

1993-12-08 Konkurrenceankenævnet træffer afgørelse om, at SEAS ikke kan indregne tabet på 230 
mill.kr. fra de sideordnede aktiviteter i elpriserne. 

1993-12-09 Rådsmøde (energi) 9.-10. december i Bruxelles når til enighed om en fælles holdning om 
koncessionsdirektivet, efter at der blev indføjet ændringer som imødekommer de danske 
hovedkrav. 

1993-12-14 Bekendtgørelse nr. 988 om tilskud til elproduktion. 

1993-12-14 Nye regler for den globale handel. 117 lande godkender en ny GATT-handelsaftale. Aftalen 
får også betydning for EU’s udbudsregler, som elselskaberne er omfattet af. 

1994-01-14 Hjørring Varmeforsyning får bevilling efter elforsyningsloven til at drive elforsyningsvirk-
somhed i 20 år. 

1994-01-18 Forespørgsel F 13 stillet af Aagaard (KF), Hansen-Nord (V), Kim Behnke (FP) m.fl. til 
energiministeren, indenrigsministeren og industriministeren om offentlige og koncessione-
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rede selskaber. Et dagsordensforslag fra KF, V og FP forkastes. 

1994-01-19 KOM(93) Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om fælles retnings-
linier for transeuropæiske energinet. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Beslutning 
om et sæt retningslinier for transeuropæiske net på energiområdet 94/0009 (COD). Forslag 
til Rådets Beslutning om en række aktioner med henblik på at skabe gunstigere vilkår for 
udbygningen af transeuropæiske net på energiområdet 94/0010 (SYN).  

1994-01-21 Bekendtgørelse nr. 49 af lov  om mineralske råstoffer i Grønland. Lovændringer overfører 
sager om vandkraftudnyttelse til Grønland Hjemmestyre som et særanliggende. 

1994-02-04 Europa-Kommissionen har truffet beslutning om at udtage stævning mod Danmark i traktat-
krænkelsessagen vedr. DANGAS A/S’s importeneret. Kommissionen har samtidig besluttet 
at indlede retssager vedr. gas- og elmonopoler mod Frankrig, Holland, Irland, Italien og 
Spanien. 

1994-02-09 Lov nr. 94 om normer for energieffektivitet i energiforbrugende udstyr. 

1994-02-09 Lov nr. 95 om ændring af lov om elforsyning (Integreret ressourceplanlægning). 

1994-02-09 Lov nr. 96 om ændring af lov om varmeforsyning (Begrænsning af elopvarmning m.v.). 

1994-02-10 Olieselskaberne Q8, Statoil og Shell bebuder, at det er helt slut med bly i benzinen.  

1994-02-15 Energiministeren på officielt besøg 15.-17. februar i Rusland med en erhvervsdelegation. På 
møde med energiminister Yuri Shafranik blev underskrevet en samarbejdsaftale samt en 
aftale om nedsættelse af en samarbejdskomité. 

1994-02-22 B 72. Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af energiforbruget i fritidshuse her-
under de såkaldte luksussommerhuse. Af Riishøj (SF) m.fl. 

1994-02-23 Bekendtgørelse nr. 129 om ikrafttræden af lov om normer for energieffektivitet i energifor-
brugende udstyr. 

1994-02-24 ELSAM og ELKRAFT underskriver en aftale med Dansk Naturgas om levering af naturgas 
til Skærbækværket. Den samlede elværksaftale omfatter (inkl. Gasleverancer til Svanemøl-
leværket og H.C. Ørstedværket) 650 mio. kubikmeter om året frem til år 2020. Prisen er 
kulindekseret, og den samlede pris for den 26-årige aftale bliver ca. 15-20 mia. kr. 

1994-02-24 Energiministeren på besøg 24.-25. februar i Slesvig-Holsten efter invitation fra energimini-
ster Claus Møller. 

1994-03-09 Energiministeren til Nordisk Ministerrådsmøde (energi og industri). 

1994-03-16 L 216. Forslag til Lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme. Af energi-
ministeren. 

1994-03-17 Energiministeren på barselsorlov 17.-30. marts. 

1994-03-20 OECD-landenes energiministre er samlet den 20.-21. marts i Schweiz til et uformelt mini-
stermøde i Det Internationale Energiagentur, IEA for at drøfte, hvorledes OECD-landene 
kan leve op til klimakonventionens forpligtelser. Samtlige OECD-lande samt Europa-
Kommissionen deltager i mødet. På mødet tilbyder Danmark at være vært ved et tilsvarende 
arrangement i sommeren 1996. 
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1994-03-21 Klimakonventionen træder i kraft 3 måneder efter at mindst 50 lande har ratificeret konven-
tionen. 

1994-03-22 SEAS’s bestyrelse beslutter at satse på en hurtig fusion med NESA. 

1994-04-07 Rapport om grønne afgifter og erhvervene fra embedsmandsudvalg under Finannsministeriet 
viser, at afgifter på erhvervene med fuld tilbageføring af provenuet samfundsøkonomisk vil 
være den billigste metode til forstærket miljøindsats.  

1994-04-13 Energipolitisk Redegørelse 1994. Forhandling i Folketinget den 9. februar 1995. 

1994-04-14 DANGAS’ eneret på import af naturgas ophæves med omgående virkning. Ophævelsen sker 
på baggrund af den verserende sag om krænkelse af EU-traktaten. Samtidig har regeringen 
truffet principbeslutning om at ophæve DANGAS’ øvrige enerettigheder og indføre afgift på 
naturgas samt at yde tilskud som led i en overgangsordning. DANGAS og de regionale gas-
selskaber repræsenteret ved KOMGAS indleder drøftelser om et nyt aftalegrundlag og en 
eventuel tilpasning af strukturen i naturgassektoren med henblik på at styrke sektorens sam-
lede konkurrenceevne.  

1994-04-21 F 23. Forespørgsel stillet af Riishøj (SF), Gade (SF) og Rahbæk Møller (SF): ” Hvilke op-
lysninger kan regeringen give vedrørende kommende konkrete initiativer til opfølgning af 
Energiplan 2000?” Afstemming 10 for (SF) 99 mod (resten). 

 1994-04-21 Bekendtgørelse nr. 276 om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af 
biobrændsler (Værkpuljen). 

1994-05-02 Egon Søgaard afløser P. Grønborg Christensen som formand for ELSAM. 

1994-05-05 Med virkning fra 1. juli 1994 justeres 29 forskellige afgiftslove, der bl.a. medfører, at flere 
virksomheder får tilbagebetalt CO2-afgiften. 

1994-05-11 Energiministeriet godkender en revideret plan for den videre udbygning af oliefeltet Kraka, 
hvis udbygningsplan blev godkendt den 1. juli 1988. 

1994-05-25 Rådsmøde (energiministre) vedtager koncessionsdirektivet til ikrafttræden pr. 1. juli 1995. 

1994-06-01 Lov nr. 420 om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme. 

1994-06-10 Energiministeren sender redegørelse til Folketingets Energipolitiske Udvalg efter under-
grundslovens § 12, stk. 2, vedrørende indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforsk-
ning og produktion af kulbrinter i 4. udbudsrunde. 

1994-06-10 Energiministeren afgiver redegørelse til Folketingets Energipolitiske Udvalg i henhold til § 
12, stk. 2, i lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund (4. udbuds-
runde). 

1994-06-11 Energiministeren på arbejdsbesøg i Indonesien og på officielt besøg i Filippinerne efter invi-
tation fra energiminister Delfin Lazaro. I forbindelse med besøgene 11.-18. juni blev der i 
samarbejde med Dansk Industri og de danske ambassader arrangeret energiseminarer i Ja-
karta og i Manila. 

1994-06-15 ELKRAFT’s bestyrelse godkender opførelse af et multibrændselsfyret kraftvarmeværk på 
Avedøreværket til idriftsættelse i slutningen af 1999. 
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1994-06-22 Bekendtgørelse nr. 540 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning på havan-
læg. 

1994-06-28 Energiministeren har møde i Bruxelles med Kommissær van Miert om Lov 445 – ændring af 
elforsyningsloven. 

1994-06-30 Nordisk Ministerråd (energi og industri) 30. juni-1. juli i Vilmanstrand, Finland. 

1994-07-14 Bekendtgørelse nr. 670 om biologiske agenser og arbejdsmiljø på havanlæg. 

1994-07-22 Beretning nr. 6 afgivet af Folketingets Energipolitiske Udvalg over den af energiministeren 
den 10. juni 1994 afgivne redegørelse for regeringens planer om udstedelse af nye tilladelser 
til efterforskning og indvinding af kulbrinter (4. udbudsrunde). Et flertal (udvalget med und-
tagelse af SFs medlem) kan tilslutte sig, at 4. udbudsrunde tilrettelægges i overensstemmelse 
med de i energiministerens redegørelse foreslåede principper. 

1994-07-28 4. udbudsrunde åbnes. Ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrin-
ter i et område i og omkring Centralgraven i Nordsøen indkaldes. Ansøgningsfristen er 2. 
januar 1995. I forhold til 3. udbudsrunde lempes de økonomiske vilkår. 

1994-08-19 Bekendtgørelse nr. 752 om ikrafttræden af lov om statstilskud til fremme af tilslutning til 
kulkraftvarme. 

1994-08-30 Bekendtgørelse nr. 798 om grænseværdier for stoffer og materialer på havanlæg. 

1994-09-00 Landbrugs- og Fiskeriministeriet udgiver rapporten ”Kortlægning af virkningerne ved an-
vendelse af energiafgrøder”. 

1994-09-02 SEAS’s repræsentantskab afviser den planlagte fusion med NESA. 

1994-09-15 Bekendtgørelse nr. 819 om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme. 

1994-09-22 Sjællandske Kraftværker ansøger Energistyrelsen om godkendelse af blok 2 på Avedøre-
værket til idriftsættelse i 1999/2000. Kraftvarmeværket AVV 2 skal have en effekt på 460 
MW el og 480 MJ/s varme og baseres på naturgas og kul. Der ansøges tillige om godkendel-
se til etablering af et biomassefyret anlæg, der integreret i værket vil øge el-effekten med 35 
MW. 

1994-09-27 Efter folketingsvalget den 21. september dannes regeringen Nyrup Rasmussen II med delta-
gelse af S, RV og CD. Svend Auken (S) bliver miljø- og energiminister (27. september 1994 
– 27. november 2001). Energiministeriet nedlægges og opgaverne overføres til Miljø- og 
Energiministeriet. Miljøministeriets hidtidige departementschef Leo Bjørnskov bliver depar-
tementschef for Miljø- og Energiministeriet. 

1994-10-06 Bekendtgørelse nr. 855 om anvendelse m.v. af asbest på havanlæg. 

1994-10-20 Miljø- og energiministeren har møde med kommissær Karel van Miert om en mulig løsning 
af elselskaber SEAS’ øjeblikkelige økonomiske problemer samt den nye elforsyningslov 
(Lov nr. 445). 

1994-10-24 Miljø- og energiministeren sender brev til alle elforsyningsselskaber med nye retningslinier 
for planlægningen. Brevene er en opfølgning på de nye bestemmelser om integreret ressour-
ceplanlægning i elforsyningslovens § 13 a, stk. 5. 
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1994-10-28 Elstrategiudvalget afgiver sin rapport. 

1994-10-31 Kommissær Karel van Miert sender brev til miljø- og energiministeren, hvori han tilkende-
giver en favorabel holdning til lovforslag til løsning af SEAS-sagen. Samtidig skitserer han 
en løsningsmodel, som tillader de danske elselskaber at engagere sig i sideordnede aktivite-
ter. 

1994-11-02 L 31. Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning (Indregning af tab ved sideordnede 
aktiviteter) af miljø- og energiministeren. Loven har til formål at give elselskabet SEAS mu-
lighed for at indregne tab på sideordnede aktiviteter i elprisen.  

1994-11-02 L 32. Forslag til Lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion af miljø- og energimini-
steren.  

1994-11-21 Der oprettes et energiledelsessekretariat i Miljø- og Energiministeriets departement. Resten 
af opgaverne i det tidligere Energiministeriums departement overføres til Energistyrelsen. 

1994-12-12 Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1014 om mærkning og oplysningspligt vedrørende elek-
triske kølemøbler til husholdningsbrug. 

1994-12-12 Bekendtgørelse nr. 1014 om mærkning og oplysningspligt vedrørende elektriske kølemøbler 
til husholdningsbrug. 

1994-12-21 Europa-Kommissionen godkender lovforslaget om ændring af elforsyningsloven,  L 31,  om 
indregning af tab ved sideordnede aktiviteter for SEAS. 

1994-12-21 Lov nr. 1109. Lov om ændring om lov om tilskud til elproduktion. Vedtaget den 16. decem-
ber med 125 stemmer for (S, V, KF, SF, RV, EL og CD) mod 8 (FP). 

1995-01-01 Midtkraft/Elsam’s havmølle-demonstrationsanlægget på Tunø Knob sættes i drift. 

1995-01-02 16 selskaber søger om deltagelse i efterforskning i 4. udbudsrunde. 

1995-01-10 Efter 11 år afløses Holger Lavesen som bestyrelsesformand i DONG af Hugo Schrøder. 
Holger Lavesen skal i stedet være adm. direktør, idet statslige selskaber ikke længere kan 
have arbejdende bestyrelsesformænd. 

1995-01-18 L 131. Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning (Ændring af Gas- og Varme-
prisudvalgets kompetence m.v.) fremsat af miljø- og energiministeren. Vedtaget  af Folke-
tinget den 23. marts enstemmigt med 119 stemmer. 

1995-01-18 L 132. Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund fremsat af 
miljø- og energiministeren. Forslaget har bl.a. til hensigt at gennemføre Europa-
Parlamentets og Rådets koncessionsdirektiv af 30. maj 1994.  Under 3. behandling blev der 
stillet 6 ændringsforslag af Bent Hindrup Andersen (EL). Vedtaget. 

1995-01-18 Lov nr. 35. Lov om ændring af lov om elforsyning. Vedtaget enstemmigt 12. januar 1995 
med 120 stemmer. 

1995-02 Grønne afgifter og erhvervene – oplæg til regeringen fra embedsmandsudvalg på baggrund 
af drøftelserne med erhvervene. 

1995-02-01 Miljø- og Energiministeriets udvalg om havbaserede vindmøller afrapporterer sin kortlæg-
ning af myndighedsinteresserne i de danske farvande. Udvalget peger på 5 større sammen-
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hængende havområder som egnede lokaliteter til fremtidige havmølleparker. 

1995-02-09 F 17. Forespørgsel til skatteministeren og miljø- og energiministeren: “Hvad agter regerin-
gen at gøre nationalt for at fjerne den konkurrenceforvridende danske CO2 –fgift?” Stillet af 
Peter Hansen-Nord (V), Eva Møller (KF) og Kim Behnke (FP). Forslaget forkastes, idet 38 
(V og KF) stemte for, 67 (S, SF, FP, RV, EL og CD) imod. 

1995-02-11 Tønder Kommune siger nej til DONGs planer om at etablere et underjordisk naturgaslager 
ved byen.  

1995-02-22 Amarada Hess (Denmark) A/S har med Rigs-1 boringen påvist olie med pæne produktions-
rater. Boringen blev foretaget syd for Svend feltet. 

1995-02-28 Miljø- og energiministeren og den norske nærings- og energiminister Jens Stoltenberg enes 
på et møde i Reykjavik om en fælleserklæring om anvendelse af naturgas. 

1995-03-23 B 95. Forslag til folketingsbeslutning om reduktion af afgiftsniveauet for brændstoffer base-
ret på biomasse. 

1995-03-24 En ansøgning om oprettelse af Dansk Olie og Naturgas, Lithauen A/S, får støtte fra et flertal 
(S, SF, RV og CD) i Folketingets Energipolitiske Udvalg. Et mindretal (V, KF og FRP) kan 
ikke støtte oprettelsen af et datterselskab i Lithauen. 

1995-04-06 L 206. Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxid-
afgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug. (Aftaler om energieffektivisering 
m.v.) fremsat af miljø- og energiministeren.  

1995-04-06 L 207. Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirk-
somheder (Aftaler om energieffektiviseringer m.v.).  

1995-04-06 L 208. Forslag til lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger.  

1995-04-19 L 230. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning.  

1995-04-28 Beretning nr. 1 over den af miljø- og energiministeren den 4. april 1995 til Det Energipoliti-
ske Udvalg afgivne redegørelse i henhold § 6, stk. 1, i lov nr. 293 af 10. juni 1981 om an-
vendelse af Danmarks undergrund (4. udbudsrunde). 

1995-05-01 Rådsmøde (energi) i Luxembourg. 

1995-05-09 Miljø- og energiministeren underskriver 9 tilladelser til efterforskning og indvinding til syv 
konsortier (4. udbudsrunde). 

1995-05-17 Lov nr. 310. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Vedtaget den 
25. april med 113 stemmer (S, V, KF, SF, FP, RV, og CD) mod 4 (EL); (Jacob Haugaard 
(UP)) stemte hverken for eller imod. 

1995-06-02 Vedtages en række grønne afgifter primært på erhvervslivets energiforbrug. Lette og tunge 
processer beskattes forskelligt. Afgiftssatserne optrappes frem til år 2000. Der pålægges en 
svovlafgift på svovlholdige brændsler og drivmidler. For brændsler til elproduktion betales 
afgiften ved elforbruget. Der pålægges en ny CO2-afgift på naturgas og bygas. Afgiftspak-
ken indeholder også bl.a. lov om tilskud til energibesparende foranstaltninger i industrien. 

1995-06-14 Lov nr. 405. Lov om ændring af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidaf-
gift i visse virksomheder med et stort energiforbrug. Vedtaget af folketinget den 2. juni med 
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70 stemmer (S, SF, RV, EL og CD) mod 55 (V, KF og FP). 

1995-06-14 Lov nr. 406. Lov om ændring af lov om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksom-
heder. Vedtaget af folketinget den 2. juni med 70 stemmer (S, SF, RV, EL og CD) mod 55 
(V, KF og FP). 

1995-06-14 Lov nr. 407. Lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger. Vedtaget med 70 
stemmer (S, SF, RV, EL og CD) mod 53 (V, KF og FP). 

1995-06-14 Lov nr. 409. Lov om ændring om lov om elforsyning. Vedtaget med 70 stemmer (S, SF, RV, 
EL og CD) mod 53 (V, KF og FP). 

1995-06-14 Lov nr. 407 om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger. 

1995-06-27 Nordisk ministerråd (energi og erhverv) på Louisiana, Humlebæk. 

1995-07-04 Bekendtgørelse nr. 565 om statstilskud til anlæg, der udnytter vedvarende energikilder m.v. 

1995-09 En hærværksbølge hærgede det DONG-ejede gasselskab Dansk Naturgas i Tønder. Hær-
værket var en reaktion på planerne om at placere et kæmpestort underjordisk naturgaslager 
under byen, og ramte seismiske udstyr, der anvendes i forbindelse med en række forunder-
søgelser. Kommunen og en række grundejere nægtede gasselskabets folk adgang til deres 
grunde, men blev af fogedretten og Vestre Landsret pålagt at give dem adgang. Beslutningen 
om etableringen af gaslageret træffes først i løbet af 1996. 

1995-10-29 El-forbindelsen mellem Sverige og Danmark afbrydes, da et skib river to 400 kV kabler over 
i Øresund.  

1995-11-08 Regeringen fremlægger redegørelsen “Vedvarende Energi: Nye Initiativer” med en række 
initiativer inden for vindkraft, solenergi og biomasse. 

1995-11-14 Nordisk energiministermøde i Kuopio, Finland. 

1995-11-17 Bekendtgørelse nr. 863 om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af 
udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder. 

1995-11-20 Bekendtgørelse nr. 876 om tilskud til elproduktion. 

1995-12-10 Elsam ønsker at få ophævet forbuddet mod el-varme. 

1995-12-14 F 30. Forespørgsel om forsyningsselskabernes udvikling anmeldt af Bent Hindrup Andersen 
(EL) . 

1995-12-14 Bekendtgørelse nr. 1003 ændrer bekendtgørelse om mindstelagre af brændsel ved elforsy-
ningsvirksomheder, idet det pligtige lagerniveau sættes ned fra 4 til 3 måneders forbrug. 

1995-12-15 Beretning fra Det Energipolitiske Udvalg om DOPAS’ deltagelse i olie og gasproduktion. Et 
flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem) tilslutter sig, at DOPAS kan 
deltage i olie- og gasproduktion. Sager om deltagelse i større felter samt sager om DOPAS’ 
deltagelse med mere end 30 % i én koncession vil blive forelagt for Folketingets Energipoli-
tiske Udvalg. 

1995-12-19 Bekendtgørelse nr. 1131 om ikrafttræden af lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede 
bygninger. 
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1995-12-20 Rådsmøde (energi) i Luxembourg nåede til enighed om forslag til direktiv om energieffekti-
vitetskrav  til elektriske køleskabe, dybfrysere og kombinationsskabe til husholdningsbrug. 
Kommissær Papoutsis fremlagde ”Hvidbog for Den Europæiske Unions energipolitik”. 

1995-12-20 Lov nr. 1088 om ændring af elforsyningsloven vedrørende afregning af el fra decentrale 
kraftvarmeværker. Fastlægger ”avoided cost” som afregningsprincip gældende for decentra-
le kraftvarmeværker. 

1995-12-20 Lov nr. 1089 om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. (Fremme af 
solvarme). 

1995-12-20 Statoil finder store mængder af olie i den såkaldte Siri-licens i den danske del af Nordsøen. 

1995-12-21 “Danmarks Energifremtider”  udgives af Energistyrelsen som en analyserapport og et debat-
oplæg med to udviklingsforløb: Laden-stå-til og maximal-forløbet. 

1995-12-22 Bekendtgørelse nr. 1189 om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger. 

1996 Energimiljørådet oprettes med Anne Grethe Holmsgaard som formand. 

1996-01-04 Som følge af kulden må D.O.N.G. A/S afbryde gasleverancerne til flere storkunder. 

1996-01-08 DONG  afbryder for første gang forsyningen med naturgas til en række store kunder, som 
har købt gassen på såkaldt afbrydelige vilkår. 

1996-01-12 Miljø- og energiministeren underskriver en principaftale med Kinas nordøstlige Heilongji-
angg-provins om at opføre et kulkraftværk. 

1996-01-30 Yderligere 7 el-selskaber får tilladelse til at budgettere med overskud som forberedelse til et 
frit europæisk  el-marked. 

1996-01-31 Miljø- og energiministeren deltager i uformelt ministermøde om miljøafgifter i Haag – det 
såkaldte Øko-Schengen-samarbejde. 

1996-02 B 79. Beslutningsforslag om undersøgelse af fjernvarmebehovet i hovedstaden af Bent 
Hindrup Andersen m.fl. 

1996-02-03 Uformelt energiministermøde i Bologna, Italien. 

1996-02-08 B 93. Beslutningsforslag om sikring af vindmølleudbygningen i Danmark fremsat af SF. 

1996-02-14 Miljø- og energiministeren meddeler pålæg til elselskaberne om at udbygge med vindkraft 
på land indtil år 2005. Det er målsætningen, at der frem til år 2005 skal opføres yderligere 
900 MW elværks- og privatejede vindkraftanlæg. For den første 4 års periode fra 1996-1999 
skal elselskaberne bygge 200 MW vindkraftanlæg. 

1996-02-23 Statoil-gruppen erklærer Amaliefeltet kommercielt. Feltet ligger i den nordlige del af Cen-
tralgrav-området på den danske kontinentalsokkel i Nordsøen. Feltet er et lille gasfelt. 

1996-02-28 Konkurrencerådet beslutter, at der skal optages forhandlinger med ELKRAFT A.m.b.A. med 
henblik på, at sikre Dansk Kraftmægling A/S adgang til ELKRAFTs ledningsnet til transport 
af el fra alternative leverandører i de nordiske lande. 

1996-02-28 Bekendtgørelse nr. 105 om mærkning og oplysningspligt vedrørende vaskemaskiner. 

1996-02-28 Bekendtgørelse nr. 106 om mærkning og oplysningspligt vedrørende tørretumblere. 
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1996-02-29 D 41 Forslag om motiveret dagsorden af Martin Glerup (S), Elsebeth Gerner Nielsen (RV) 
og Peter Duetoft (CD) om bæredygtig udvikling på energiområdet og sikring af forbruger-
ejet i elforsyningen og fremme af brugerdemokratiet i selskaberne. 

1996-03-06 Bekendtgørelse nr. 127 om arbejdets udførelse m.v. på havanlæg. 

1996-03-06 Bekendtgørelse nr. 128 om indretning af arbejdssteder m.v. på havanlæg. 

1996-03-20 DONG fik i 1995 et plus på 488 mio. kr. 

1996-04-16 “Energi 21 – Regeringens energihandlingsplan 1996” fremlægges. R 16. Redegørelse for 
energihandlingsplanen. 

1996-04-16 L 238. Forslag til lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. 

1996-04-16 L 239. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Adgang til elforsyningsnettet 
m.v.). 

1996-04-17 Bekendtgørelse nr. 270 om indretning af tekniske hjælpemidler på faste havanlæg. 

1996-04-17 Bekendtgørelse nr. 271 om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosions-
farlig atmosfære på faste havanlæg. 

1996-04-26 Miljø- og energiministeren til møde i Bruxelles med energikommissær Christos Papoutsis og 
konkurrencekommissær Karel van Miert om bl.a. lovforslaget om adgang til elforsynings-
nettet. 

1996-04-30 D 72 Dagsorden som opfordrer regering til at sigte mod en udbygning af den vedvarende 
energi med i gennemsnit 1% om året og til at nedsætte et råd for bæredygtig udvikling og 
vedvarende energi til rådgivning af Folketing, regering og offentlighed. Dagsordensforslaget 
vedtages med 61 stemmer (S, SF, RV, EL, CD) mod 45 (V, KF, FP, DF). 

1996-05-07 Rådsmøde (energi)  i Bruxelles. 

1996-05-07 DONG beslutter at lukke oliehandelsselskabet Dansk Olieforsyning. 

1996-05-31 L 238 – Forslag til lov om fremme af energi- og vandbesparelser. 

1996-06-12 Lov nr. 485 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. Bygninger over 1500 
kvm. Skal årligt udarbejde mærkning og plan for energi- og vandforbruget. For mindre byg-
ninger skal der udarbejdes mærkning og energiplan ved salg. Lovforslaget vedtoges med 63 
stemmer (S, SF, RV, EL og CD) mod 49 stemmer (V, KF, FP og DF). 

1996-06-12 Lov nr. 486 om ændring af lov om elforsyning (Adgang til elforsyningsnettet m.v.) Vedtaget 
31. maj med 107 stemmer (S, V, KF, SF, RV, FP, CD og DF) mod 3 stemmer (EL). 

1996-06-16 Det Internationale Energiagentur (IEA) er i Århus vært for et møde med OECD’s energimi-
nistre. 

1996-06-20 Rådsmødet (energiministre) i Luxembourg når på et ekstraordinært møde til enighed om en 
kompromistekst til fælles holdning til et direktivforslag om det indre marked for elektricitet. 
Forslaget indebærer markedsadgang for elkunder med forbrug over 100 GWh. 

1996-06-28 Energistyrelsen meddeler SK Energi afslag på ansøgningen om Avedøreværk 2 med henvis-
ning til, at det ikke anses for godtgjort, dels at investeringen kan godtgøres ud fra et elmæs-
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sigt behov, dels at etablering af et multibrændselsanlæg i 1999/2000 kan begrundes ud fra 
varmebehovet. 

1996-07-01 Bekendtgørelse nr. 632 af lov om elforsyning. 

1996-07-04 Ved kongelig resolution er det besluttet at overføre sager vedrørende det overordnede ansvar 
for Danmarks deltagelse i det internationale nukleare samarbejde, herunder inden for IAEA, 
fra Miljø- og Energiministeriet til Udenrigsministeriet. 

1996-07-10 Miljø- og Energiministeriet afviser at behandle Sjællandske Kraftværkers anke over, at 
Avedøreværket ikke må udvides. 

1996-08-01 Q8 beslutter med virkning fra 1. april 1997 at nedlægge olieraffinaderiet på Stigsnæs på 
Vestsjælland – fremover kommer alle Q8-produkter fra udlandet. 

1996-08-01 Kuwait Petroleum meddeler, at raffinaderiet på Stigsnæs lukker i april 1997 på grund af 
manglende konkurrencedygtighed og overkapacitet i raffinaderisektoren. 

1996-08-08 Amarada Hess A/S fremsender en plan for udbygning af Syd Arne feltet til Energistyrelsens 
godkendelse. Det er første gang, at andre end DUC ansøger om godkendelse af en udbyg-
ningsplan. 

1996-08-12 I alt 4500 mennesker har skrevet under på en protest mod Dansk Naturgas’ (DANGAS) pla-
ner om at placere det tredje danske naturgaslager under Tønder. 

1996-08-22 NESA har indledt et samarbejde med mobiltelefonselskabet Sonofon om at udnytte NESAs 
kabelnet til telekommunation. 

1996-09-02 10,5 % af det nordsjællandske el-selskab NESA er blevet solgt til den svenske energikon-
cern Vattenfall. 

1996-09-30 Kommunalbestyrelsen i Gentofte beslutter, at der skal foretages en ekstern vurdering af 
kommunens aktier i NESA med henblik på et eventuelt salg af aktieposten på 56,7 %. 

1996-10-09 L 27. Forslag til lov om Elsparefonden. 

1996-10-10 Det borgerlige flertal i amtsrådet i Frederiksborg Amt beslutter at sælge amtets aktiepost på 
2,4 pct. I elselskabet NESA. 

1996-10-29 Den konservative gruppe i Gentofte Kommunalbestyrelse beslutter at sælge kommunens 
aktier i elselskabet NESA. Miljø- og energiminister Svend Auken vil sikre, at elforbrugerne 
ikke bliver sorteper. 

1996-11-07 Bekendtgørelse nr. 951 om promskriteriet i forbindelse med aftale om energieffektivisering 
og statstilskud til dækning af udgifter til CO2-afgift (Promsbekendtgørelsen). 

1996-11-25 Miljø- og energiministeren deltager i uformelt ministermøde om miljøafgifter i Helsinki som 
opfølgning på mødet i Haag den 31. januar. Landene i Øko-Schengen-samarbejder omdøber 
gruppen til “Friends of Green Taxes”. 

1996-12-04 L 105. Forslag til lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion (begrænsning af tilskud 
til naturgasbaseret kraftvarme m.v.). 

1996-12-10 Hvis Gentofte beslutter at sælge sin aktiepost i NESA, vil regeringen konfiskere gevinsten 
ved at reducere bloktilskuddet til kommunen. 
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1996-12-11 L 116. Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen fremsat af miljø- og energi-
minister Svend Auken lovændringen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets di-
rektiv 85/337/EØF af 27/6-85, EFT af 5/7-85, L. 175/40 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet). 

1996-12-11 L 117. Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i er-
hvervsvirksomheder (undergrænser for udbetaling m.v.). 

1996-12-11 L 125. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om kommunal udligning og 
generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (salg af elforsyningsvirksomhed m.v.). 

1996-12-12 Frederiksborg Amt skrinlægger planerne om at sælge sine aktier i NESA. 

1996-12-19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 19. december 1996 om fælles regler for det indre 
marked for elektricitet. 

1996-12-27 Lov nr. 1209 om Elsparefonden. Loven skal fremme elbesparelser og mere effektiv elanven-
delse. Vedtaget 13. december med 65 stemmer (S, SF, RV, EL og CD) mod 46 (V, KF, FP 
og DF). 

1996-12-27 Lov nr. 1210 om ændring af lov om tilskud til elproduktion (begrænsning af tilskud til na-
turgasbaseret kraftvarme m.v.). Vedtaget 20. december med 71 stemmer (S, SF, RV, EL og 
CD) mod 7 (V og KF). 

1996-12-30 Regeringen Nyrup Rasmussen III dannes med S og R efter, at CD er trådt ud af regeringen. 

1996-12-31 Den danske vindmølleindustri sidder ved udgangen af 1996 på 60 pct. af verdensmarkedet 
for vindmøller, viser en opgørelse. 

1997-01-29 L 147. Forslag til lov om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. (ud-
viklingsprogrammet vor VE m.v.) fremsat af miljø- og energiminister Svend Auken. 

1997-02-04 Barsebäck-værkets to reaktorer vil være helt lukket i juli 2001, bekræfter den svenske ener-
giminister Anders Sundström. 

1997-02-28 Bekendtgørelse nr. 174 af forretningsorden for Elsparefonden. 

1997-03-03 EU’s miljøministre fastlægger på rådsmødet EU’s forhandlingsudspil til klimamødet i Kyo-
to. EU foreslår en reduktion på 15% i 2010, med en dansk reduktion på 25%. 

1997-03-05 Bekendtgørelse nr. 180 om statstilskud til anlæg, der udnytter vedvarende energikilder m.v. 

1997-03-11 Regeringen beslutter at sige nej til godkendelse af nye elværker, som helt eller delvist base-
res på kul som brændsel. Energistyrelsen meddelte derfor afslag på Midtkrafts ansøgning om 
at opføre et delvist kulfyret kraftvarmeværk i Århus. 

1997-03-11 Sjællandske kraftværker ansøger om godkendelse af et revideret projekt for Avedøreværk 2. 

1997-03-12 Lov nr. 187 om ændring af lov om kontinentalsoklen. Vedtaget 20. februar enstemmigt med 
110 stemmer. 

1997-03-12 Lov nr. 188 om ændring af lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksom-
heder og om ophævelse af lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i forbin-
delse med industrielle processer m.v. (undergrænser for udbetaling m.v.). Vedtaget med 36 
stemmer (S, SF, RV, FP, EL og CD); 49 (V, KF og DF) stemte hverken for eller imod. 
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1997-03-12 Lov nr. 189 om ændring af lov om elforsyning og lov om kommunal udligning og generelle 
tilskud til kommuner og amtskommuner (salg af elforsyningsvirksomhed m.v.). Vedtaget 20. 
februar med 62 stemmer (S, SF, RV, EL og CD) mod 49 (V, KF, FP og DF).  

1997-03-18 F 56. Forespørgsel til miljø- og energiministeren af Martin Glerup (S), Peter Hansen-Nord 
(V) Eva Møller (KF), Anni Svanholt (SF), Elsebeth Gerner Nielsen (RV), Kim Behnke (FP). 
Bent Hindrup Andersen (EL), Peter Duetoft (CD) og Ole Donner (DF): “Hvad kan regerin-
gen oplyse om den fremtidige energipolitik i Danmark?” den 6. maj vedtoges forslag om  
motiveret dagsorden nr. D 93 med 54 stemmer (S, SF, RV og EL) mod 45 (V, KF, FP, CD 
og DF). Hermed var følgende forslag bortfaldet: Forslag om motiveret dagsorden nr. D 94 af 
V, KF og FP samt forslag om motiveret dagsorden nr. D 95 af DF. 

1997-03-19 L 200. Forslag til lov om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til 
transport af råolie og kondensat. 

1997-03-31 Energistyrelsen godkender ny kraftvarmeenhed på 455-480 MW el ved Avedøre (AVV2). 
Værker skal idriftsættes i 2001 og skal anvende mindst 600 mill. kbm. naturgas og 150.000 
tons biomasse. Hertil kommer en mindre andel olie. Anlægget kan ikke kulfyres. Anlægsin-
vesteringen forventes at blive 3,85 mia. kr. 

1997-04-02 Bekendtgørelse nr. 256 om ændring af bekendtgørelse nr. om mærkning og oplysningspligt 
vedrørende vaskemaskiner. 

1997-04-08 L 217. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas (afgiftsforhøjelser 
m.v.) fremsat af skatteminister Carsten Koch (S). 

1997-04-09 L 218a. Forslag til lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (justering af rum-
varmeafgiften m.v.) fremsat af skatteminister Carsten Koch (S). Vedtaget 30. maj med 59 
stemmer (S, SF, RV, FP og CD) mod 3 (EL). 45 (V, KF og DF) stemte hverken for eller 
imod. 

1997-04-09 L 218b. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet fremsat af skatteminister 
Carsten Koch (S). Vedtaget 30. maj med 60 stemmer (S, SF, RV, EL og CD) mod 48 (V, 
KF, FP og DF). 

1997-04-22 Bekendtgørelse nr. 286 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om Elsparefonden. 

1997-04-23 L 240. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning (etablering af direkte kundefor-
hold mellem forbruger og forsyningsselskab) fremsat af miljø- og energiminister Svend Au-
ken. 

1997-04-28 Gentofte Kommune vil afvente udfaldet af et kommende folketingsvalg, før kommunen vil 
anlægge sag mod staten p.g.a. den omstridte NESA-lov. 

1997-04-30 Elsam er parat til at opføre to nye gigantiske hav-vindmølleparker ved Esbjerg og Læsø. 

1997-05-04 Omkring 700 ansatte og deres familier protesterer mod afviklingen af Barsebäck ved at om-
ringe begge reaktorer. 

1997-05-14 B 116. Betænkning over forslag til folketingsbeslutning om at pålægge DONG at meddele, 
om Dansk Naturgas A/S fortsat ønsker at etablere et naturgaslager under eller ved Tønder by 
i Sønderjylland afgivet af Folketingets Energipolitiske Udvalg. Forslaget til folketingsbe-
slutning forkastedes 28. maj, idet 8 (FP, EL og DF) stemte for, 95 (S, V, KF, SF, RV og CD) 
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stemte imod. 

1997-05-21 B 119. Betænkning over forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en tids- og hand-
lingsplan vedrørende eventuel etablering af et naturgaslager i Tønder. Forslag til folketings-
beslutning forkastedes 28. maj, idet 45 (V, KF, FP, EL, CD og DF) stemte for, 53 (S, SF og 
RV) stemte imod. 

1997-05-27 Rådsmøde (energi) i Bruxelles om bl.a. gasdirektivet, klimaændringer og energipolitik. 

1997-05-29 To af verdens førende producenter af vindmøller, de danske virksomheder Nordtank og Mi-
con, samles til et selskab med navnet NEG Micon A/S. 

1997-06 Danske Elværkers Forening udgiver en rapport om koordineret kraftvarmeudbygning (KKI-
II). 

1997-06-01 Elselskabernes og Energistyrelsens havmølle-handlingsplan for de danske farvande. 

1997-06-01 Miljø- og energiministeren deltager i uformelt møde i Wien om miljøafgifter 1.-2. juni (Fri-
ends of Green Taxes). 

1997-06-10 Miljø- og energiministeren deltager i “20th World Gas Conference” i Bella Centret. 

1997-06-10 Lov nr. 427 om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. (udviklings-
programmet for VE m.v.) Vedtaget 15. maj med 110 stemmer (S, V, KF, SF, RV, EL og 
CD) mod 5 (FP og DF). 

1997-06-10 Lov nr. 436 om ændring af lov om varmeforsyning (etablering af direkte kundeforhold mel-
lem forbruger og forsyningsselskab). Vedtaget enstemmigt 30. maj med 110 stemmer. 

1997-06-10 Lov nr. 432 om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af 
råolie og kondensat. Vedtaget 16. maj  med 107 stemmer (S, V, KF, SF, RV, FP, CD og DF) 
mod 4 (EL). 

1997-06-16 Folketingets Energipolitiske Udvalg på studietur i England 16.-18. juni for at studere de en-
gelske erfaringer med vedvarende energi, energiforskning, privatisering og liberaliseringen 
af den internationale energisektor. 

1997-06-26 Bekendtgørelse nr. 548 om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger til fjernvar-
me- eller naturgasforsyning. 

1997-06-30 Aftale mellem regeringen, Venstre og CD om ny gasledning i Nordsøen. Den nye gasled-
ning betyder, at der ikke vil være behov for et naturgaslager ved Tønder før tidligst om 10 
år. 

1997-07-01 Tillægsaftale til biomasseaftalen af 14. juni 1993. 

1997-07-01 Handlingsplan for udbygning med vindmøller på havet offentliggøres. Handlingsplanen vi-
ser, at det vil blive langt billigere at udbygge med vindmøller på havet. 

1997-07-04 Bekendtgørelse nr. 572 om mærkning og oplysningspligt vedrørende kombinerede hushold-
ningsvaske-/tørremaskiner. 

1997-07-08 3 store forbrugerejede nordjyske elselskaber, Elforsyningen Nordvendsyssel, Elforsyningen 
Sydvendsyssel og Himmerlands Elforsyning, går sammen i forsøg på at overleve den skær-
pede konkurrence på elmarkedet. 
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1997-08-25 Miljø- og energiminister Svend Auken og landsstyreformand Lars Emil Johansen indgår en 
aftale om, at Grønland overtager forvaltningen på råstofområdet fra den 1. januar 1998. 
Gennemføres dog først fra den 1. juli 1998. 

1997-09-01 Et flertal i Sønderjyllands Amtsråd vedtager at reservere 23 hektar stort område nordvest for 
Tønder til et meget omdiskuteret naturgaslager. 

1997-09-04 Efterforskningsboringen Frida-1 afsluttes og boringen lukkes permanent, idet der ikke blev 
gjort fund af kulbrinter. 

1997-09-11 Beretning nr. 9 fra Folketingets Energipolitiske Udvalg over ministerens redegørelse om 5. 
udbudsrunde for olie- og gaskoncessioner i Nordsøen. Et flertal (udvalget med undtagelse af 
SF) kan tilslutte sig, at udbudsrunden iværksættes. Et mindretal (SF) kan tilslutte sig, at der 
afholdes en 5. udbudsrunde, men kan ikke støtte de ændrede vilkår for DOPAS’ statsandel 
som angivet i miljø- og energiministerens brev af 10. september 1997. 

1997-09-15 Miljø- og energiministeren udstedte 5 nye tilladelser til efterforskning og indvinding af olie 
og gas i forbindelse med den nye åben dør procedure. 

1997-09-15 Miljø- og energiministeren er på officielt besøg i Oman og Saudi-Arabien 15.-23. september 
for at stå i spidsen for et erhvervsfremstød. 

1997-09-29 Miljø- og energiministeren deltog i WWF’s pressemøde i Washington, D.C., i anledning af 
WWF’s “Living Planet Campaign”, hvor det danske bidrag til kampagnen om udbygning 
med 750 MW havvindmøller blev offentliggjort. 

1997-10-06 Bekendtgørelse nr. 768 af lov om tilskud til elproduktion. 

1997-10-08 WWF holder 25 års jubilæum. Miljø- og energiministeren modtager diplom af Verdensna-
turfonden for “gaven til Jorden” i form af 750 MW havvindmøller.  

1997-10-08 Bekendtgørelse nr. 776 om statstilskud til elbesparende apparater. 

1997-10-09 Energistyrelsen godkender fase 1 af udbygningen af Lulita feltet. Fase 1 omfatter boring af 
en produktionsbrønd samt tilslutning af denne og en tidligere boret brønd til en af de DUC-
ejede platforme på Harald feltet. Produktionen af olie og gas iværksættes senest 15. marts 
1998. 

1997-10-23 Bekendtgørelse nr. 798 om tilskud til elproduktion og om supplerende tilskud til elprodukti-
on. 

1997-10-23 Bekendtgørelse nr. 799 om supplerende tilskud til elproduktion. 

1997-10-27 Ekstraordinært Rådsmøde (energi) i Luxembourg om gasdirektivet. 

1997-11-03 Konference på Hotel Hvide Hus i Køge med temaet “Nye rammer for den danske kraft- og 
varmesektor”. 

1997-11-07 DANGAS og de regionale naturgasselskaber indgår en tillægsaftale til aftalen af 4. juni 
1987. Tillægsaftalen omfatter mængder udover mængderne i 4. juni-aftalen. 

1997-11-13 ELTRA stiftes og får fra 1. januar 1998 ansvaret som et uafhængigt, systemansvarligt 
transmissionsselskab. ELTRA overtager ELSAMs hidtidige netaktiviteter og ejes af de jysk-
fynske distributionsselskaber. ELSAM fortsætter som samarbejdsorgan for de seks jysk-
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fynske kraftværker. 

1997-11-14 L 68. Forslag til lov ændring af lov om elforsyning (elforsyningsvirksomhed i den eksklusi-
ve økonomiske zone, forlængelse af bevillinger m.v.).  

1997-11-14 L 69. Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger 
i pensionisters boliger og lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme 
(tilskudsudbetaling, arbejdets igangsættelse mv.).  

1997-11-14 L 70. Forslag til lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser.  

1997-11-14 L 71. Forslag til lov om ophævelse af lov om statstilskud til nybyggeri og forbedring m.v. af 
erhvervsbygninger, lov om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i statens 
bygninger m.v., lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger vedrørende byg-
ninger, lov om statstilskud til udnyttelse af overskudsvarme m.v., lov om statstilskud til 
energibesparende foranstaltninger i beboelsesejendomme og lov om statstilskud til forbed-
ring og opretning af beboelsesejendomme. 

1997-11-17 Bekendtgørelse nr. 846 af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i 
visse virksomheder med et stort energiforbrug. 

1997-11-27 Skærbækværkets nye naturgasfyrede blok indvies af udviklingsminister Poul Nielson (S). 

1997-11-27 F 15. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om FN’s klimakonference i Kyoto. 
Af Steen Gade (SF), Martin Glerup (S), Hans Christian Schmidt (V), Niels Jørgen Langkilde 
(KF), Elsebeth Gerner Nielsen (RV), Aage Brusgaard (FP), Bent Hindrup Andersen (EL), 
Addi Andersen (CD) og Ole Donner (DF). 
»Hvad kan regeringen oplyse om den danske regerings forhandlingslinje op til FN’s klima-
konference i Kyoto den 1.-10. december 1997?« 
V 24. Af Steen Gade (SF): »Folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for, - at EU i Ky-
oto insisterer på en juridisk bindende protokol med reelle reduktioner i de industrialiserede 
landes udledninger af CO2 og andre drivhusgasser i år 2005 og 2010 set i forhold til 1900-
niveauet, - at hindre vedtagelser under overskriften fleksibilitet, der kan undergrave redukti-
onsmålene. Beslutninger om joint implementation skal afvente den igangsatte pilotfase, - en 
global udvikling efter Kyoto, der muliggør 50 pct. Reduktion af de menneskeskabte CO2-
udslip inden for de næste 20-30 år ved aktivt at udnytte de positive økonomiske og beskæf-
tigelsesmæsige virkninger bl.a. ved en global satsning på vedvarende energi, herunder ud-
bygning af samarbejdet med andre foregangslande med henblik på at foreslå oprettet en koa-
lition af stater, der vil beskytte klimaet yderligere. Uanset udfaldet af Kyoto-mødet vil Fol-
ketinget fastholde de danske reduktionsmål og insistere på, at EU fastholder sine.« 

 V 25. Af Martin Glerup (S), Hans Christian Schmidt (V), Niels Jørgen Langkilde (KF), El-
sebeth Gerner Nielsen (RV) og Addi Andersen (CD): »Idet Folketinget konstaterer, at de fire 
centrale parter i klimaforhandlingerne EU, Japan, G77 og USA har fremlagt deres forslag til 
en protokol, opfordrer Folketinget regeringen til nationalt og internationalt at arbejde for de 
positioner, der er indeholdt i Rådets (miljø) konklusioner fra 3. marts, 19.-20. juni og 16. 
oktober 1997 bl.a. om målsætninger og virkemidler.« 

 V 26. Af Bent Hindrup Andersen (EL): »Idet Folketinget konstaterer, at det er nødvendigt 
med omfattende begrænsninger af udledningen af drivhusgasser, henstiller Folketinget til 
regeringen at arbejde for følgende i Kyoto: - at arbejde for en vedtagelse af en målsætning 
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om en halvering af udslippet af drivhusgasser inden år 2030, - at ilandene vedtager en del-
målsætning om 20 pct. Reduktion af udslippet af drivhusgasser inden år 2005, - at multilate-
rale bistandsmidler, herunder Verdensbankens midler, anvendes til opbygning af vedvarende 
energi i ulande frem for energisystemer baseret på fossile brændsler og atomkraft, - at joint 
implementation og anden handel med CO2-kvoter ikke kommer til at indgå i vedtagelserne, 
men at man afventer erfaringerne fra den iværksatte pilotfase, og at joint implementation 
ikke fritager enkeltlande for en national indsats for nedbringelse af CO2-bidraget, - at vedva-
rende energi og begrænsning af transportarbejdet prioriteres som politiske instrumenter for 
at opnå begrænsning af CO2-udslip og – at der dannes en alliance mellem Danmark og lige-
sindede lande på klimaspørgsmålet med henblik på opfølgning på Kyoto-mødet og nye initi-
ativer.« 
V 25 vedtaget med 106 stemmer (S, V, KF, SF, RV, FP og CD) mod 4 (EL og DF). V 24 og 
V 26 var dermed bortfaldet. 

1997-12-01 3. partskonference under Klimakonventionen holdes i Kyoto 1.-10. december. Miljø- og 
energiministeren deltog i forhandlingerne 8.-11. december. 

1997-12-03 Europa-Kommissionen godkender ændringen af elforsyningsloven, der regulerer åbningen 
af elmarkedet (Lov nr. 486). 

1997-12-08 Rådsmøde (energiministre) i Bruxelles vedtager fælles holdning til et kompromisforslag til 
direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas. Direktivet indebærer markeds-
adgang i 3 faser (år 0, 5 og 10) for kunder med aftag over 25, 15 og 5 mill.m3  (i de tre faser) 
samt elproducenter. Markedsåbningen skal ske med minimum 20, 28 og 33% i de tre faser 
med en optionel markedsåbning på 10% over minimumsåbningen. Der er desuden enighed 
om fælles holdning til ALTENER II-programmet og SYNERGY-programmet. Rådet god-
kender Meddelelse fra Kommissionen om kraftvarme. Kommissionen præsenterer Medde-
lelse fra Kommissionen: “Fremtidens Energi: Vedvarende Energi – Hvidbog om en Fælles-
skabsstrategi og en Handlingsplan”. 

1997-12-11 I Kyoto vedtages en protokol af deltagerlandene i FN’s klimakonference. I Kyotoprotokollen 
forpligter 38 industrilande sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 5,2% i peri-
oden 2008-12 i forhold til 1990. EU, USA og Japan skal reducere med henholdsvis 8, 7 og 6 
%. 

1997-12-18 Den svenske Rigsdag vedtager at indlede lukningen af atomkraftværkerne. I sommeren 1998 
vil den ene reaktor på Barsebäck blive lukket. 

1997-12-18 Bekendtgørelse nr. 1067 om normer for energieffektivitet i elektriske køleapparater til hus-
holdningsbrug. 

1998-01-23 F 39. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om at sikre kloden mod en uacceptabel 
udledning af drivhusgasser, især CO2. Af Bent Hindrup Andersen (EL) og Keld Albrechtsen 
(EL).»Vil ministeren på baggrund af Kyotoprotokollen redegøre for regeringens nationale 
og internationale strategi for at sikre kloden mod en uacceptabel udledning af drivhusgasser, 
især CO2?« 
Ej behandlet. 

1998-01-27 Rift om koncessioner til yderligere efterforskning af olie og gas i Nordsøen. 

1998-02-04 (BOL) Bekendtgørelse nr. 77 om forbud mod anvendelse af oliefyrede centralvarmekedler af 

http://www.mem.dk/presse/ens/riftom.htm
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mærket Turbotronic. 

1998-02-10 Lov nr. 89 om ændring af lov om elforsyning (Elforsyningsvirksomhed i den eksklusive 
økonomiske zone, forlængelse af bevillinger m.v.). Vedtaget 3/2-98 med 68 stemmer (S, SF, 
RV, FP, EL og CD) for og 46 (V, KF og DF) stemte hverken for eller imod.  

1998-02-13 Miljø- og Energiministeriet har udstedt pålæg til elværkerne om udbygning med 750 MW 
havvindmølleanlæg fordelt på 5 anlæg på hver ca. 150 MW, der får karakter af demonstrati-
onsprojekter. 

1998-02-16 (BOL) Bekendtgørelse nr. 118 om ikrafttræden af EF-direktiv om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer. 

1998-02-19 F 47. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om den fremtidige energipolitik i Danmark. 
Af Martin Glerup (S), Peter Hansen-Nord (V), Eva Møller (KF), Anni Svanholt (SF), Else-
beth Gerner Nielsen (RV), Kim Behnke (FP), Bent Hindrup Andersen (EL), Peter Duetoft 
(CD) og Ole Donner (DF). 
»Hvad kan regeringen oplyse om den fremtidige energipolitik i Danmark?« 
Ej behandlet. 

1998-02-25 Lov nr. 128 om ændring af lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensi-
onisters boliger og lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme (Til-
skudsbetaling, arbejdets igangsættelse m.v.) Enstemmigt vedtaget den 3/2-98 med 110 
stemmer. 

1998-02-25 Lov nr. 129 om statstilskud til produktrettede energibesparelser. Vedtaget den 5/2-98 med 
63 stemmer (V, KF,  FP og DF) mod 49 (V, KF, FP og DF). 

1998-02-25 Lov nr. 130 om ophævelse af lov om statstilskud til nybyggeri og forbedring m.v. af er-
hvervsbygninger, lov om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i statens byg-
ninger m.v., lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger vedr. bygninger, lov 
om statstilskud til udnyttelse af overskudsvarme fra kraftvarmeværker m.v., lov om statstil-
skud til energibesparende foranstaltninger i beboelsesejendomme og lov om statstilskud til 
forbedring og opretning af beboelsesejendomme. Enstemmigt vedtaget den 3/2-98 med 111 
stemmer. 

1998-04-02 Miljø- og energiministeren fremsender Energipolitisk Redegørelse til Folketingets Energipo-
litiske Udvalg. På grund af valget gennemføres ingen redegørelsesdebat i Folketinget.  

1998-04-16 Bekendtgørelse nr. 219 om ikrafttræden af lov om statstilskud til produktrettede energibe-
sparelser. 

1998-04-21 Bekendtgørelse nr. 231 om adgang til elforsyningsnettet m.v. 

1998-04-23 Bekendtgørelse nr. 234 om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters 
boliger. 

1998-05-14 Danmark er nu selvforsynende med energi. 

1998-06-03 Bekendtgørelse nr. 320 om statstilskud til produktrettede energibesparelser. 

1998-06-12 Bekendtgørelse nr. 864 om lånerammer for de regionale naturgasselskaber. 
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1998-06-17 EU’ s miljøministre vedtager EU’s byrdefordeling af Kyoto-protokollens reduktion på 8%. 
Danmark forpligtiger sig til en reduktion på 21%, men afgiver samtidig en erklæring om at 
den danske forpligtelse skal ses i forhold til korrigerede emissioner i 1990. 

1998-06-17 De nye koncessioner til efterforskning og indvinding af olie og gas i Nordsøen i 5. udbuds-
runde blev udstedt mandag d. 15. juni (på engelsk). 

1998-06-19 Alle 17 koncessioner i 5. runde er nu underskrevet. 

1998-06-22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 22. juni 1998 om fælles regler for det indre mar-
ked for naturgas. 

1998-06-23 Energistyrelsens udvalg om geotermi afgiver sin redegørelse om geotermiske reservoirer 
under danske byer. 

1998-06-30 Samarbejdsaftale med Grønlands Landsstyre på energiområdet underskrives af miljø- og 
energiministeren og landsstyremedlem Mikael Petersen. 

1998-07-06 Penge til forskning i brint med energiformål. 

1998-07-08 Bekendtgørelse nr. 534 om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme. Be-
kendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 592 af 28. juni 1994. 

1998-07-27 Ny version af Energimærket.  

1998-08-13 Bekendtgørelse nr. 584 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om udnyttelse af vedva-
rende energikilder m.v. 

1998-10-27 F 4. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om den danske forhandlingslinje op til kli-
makonferencen i Buenos Aires. 
Af Steen Gade (SF), Martin Glerup (S), Hans Christian Schmidt (V), Henriette Kjær (KF), 
Svend Aage Fauerholdt (DF), Ebbe Kalnæs (CD), Vibeke Peschardt (RV), Søren Kolstrup 
(EL), Thorkild B. Fransgaard (FP) og Ole M. Nielsen (KRF). 
»Hvad kan regeringen oplyse om den danske forhandlingslinje op til – og på – den 4. klima-
konference i Buenos Aires i november 1998?« 

 V 4. Af Steen Gade (SF), Martin Glerup (S), Hans Christian Schmidt (V), Henriette Kjær 
(KF), Ebbe Kalnæs (CD), Vibeke Peschardt (RV) og Mogens Nørgård Pedersen (KRF): 
»Idet Folketinget bekræfter sin vedtagelse, V 25 af 27. november 1997, opfordrer Tinget 
regeringen til at arbejde for en fuld implementering af Kyoto-protokollens miljømæssige 
sigte i overensstemmelse med mandatet for EU’s deltagelse i Klimakonventionens partskon-
ference i Buenos Aires i november 1998. Mandatet er i enighed fastlagt af EU’s Minister-
råd.« V 5. Af Søren Kolstrup (EL): »Idet Folketinget konstaterer, at det er nødvendigt med 
omfattende begrænsninger af udledningen af drivhusgasser, henstiller Folketinget til rege-
ringen at arbejde for følgende i Buenos Aires: - en målsætning om en halvering af udslippet 
af drivhusgasser inden år 2030 – at modarbejde brugen af de fleksible mekanismer og i den-
ne forbindelse markere, at opfyldelsen af den danske målsætning vil ske uden brug af flek-
sible mekanismer – at det gentages, at Anneks I-landene må gennemføre en stabilisering af 
udslippet af drivhusgasser på 1990-niveau i år 2000 – at der dannes en alliance mellem 
Danmark og ligesindede lande på klimaspørgsmålet med henblik på opfølgning på mødet i 
Buenos Aires og på nye initiativer.« 
V 4 vedtaget med 92 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV og KRF) mod 14 (DF, EL og FP). V 5 
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var dermed bortfaldet. 

1998-10-30 Regeringen (finans-, økonomi- og miljø- og energiministeren) meddeler på et møde med de 
regionale naturgasselskaber, at staten ønsker at overtage de 5 regionale naturgasselskaber og 
lægge dem sammen med Dangas. Regeringen har fået udarbejdet en rapport af det engelske 
konsulentfirma “N.M. Rothschild & Sons limited”, der vurderer, at der kan spares 215 
mill.kr. årligt ved en sammenlægning af de regionale gasselskaber og yderligere 75 mill.kr. 
ved en sammenlægning med DANGAS. Regeringen tilbyder at overtage de regionale gassel-
skabers aktiver og passiver og give selskaberne en medgift på 1 mia.kr. 

1998-11-02 Det 4. partsmøde under Klimakonventionen afholdes i Buenos Aires. Ministeren deltager 9. 
– 13. november. Der vedtages en handlingsplan for den videre forhandlingsproces ”The Bu-
enos Aires Plan of Action”. 

1998-12-07 Energistyrelsen sætter RAMBØLL i spidsen for nyt informationscenter for energi – Energi-
oplysningen. 

1999-01-01 Med ændring af realkreditloven ophører adgangen til at yde indekslån til kollektive energi-
forsyningsanlæg. 

1999-01-24 Bekendtgørelse nr. 47 om beregning og betaling af afgift ved bøjelastning af råolie og kon-
densat indvundet på grundlag af tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter, der 
ikke indeholder vilkår om betaling af produktionsafgift. 

1999-01-29 Bekendtgørelse nr. 59 om mærkning og oplysningspligt vedrørende opvaskemaskiner. 

1999-02-01 Leo Larsen afløser Leo Bjørnskov som departementschef i Miljø- og Energiministeriet. 

1999-02-02 Ny tilskudsordning til naturgaskedler reducerer CO2-udledning. 

1999-02-12 Rapporten ”Evaluering af de grønne afgifter og erhvervene” er offentliggjort. 

1999-02-22 Miljø- og energiministeren har den 15. februar 1999 udstedt en ny koncession til efterforsk-
ning og indvinding af kulbrinter i det såkaldte Åben Dør område. Koncessionen, der har nr. 
1/99, er givet til Agip Denmark BV (80%) og Dansk Olie- og Gasproduktion A/S (20%). 
Norsk Agip A/S er operatør.  

1999-03-03 Elreformen. Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti og Kristeligt Folkeparti om en lovreform for elsektoren. Med aftalen fastlægges 
rammerne for, hvordan forbrugerbeskyttelse, miljøhensyn og forsyningssikkerhed skal vare-
tages på det kommende liberaliserede elmarked. Med aftalen om Finansloven for 1999 blev 
aftalt, at liberalisering af elsektoren skulle give et årligt provenu på 2 mia. kr. Det sker ved at 
omlægge statstilskud til VE på 1,2 mia. kr. til PSO, indføre en eldistributionsafgift på 0,7 
mia. kr. og indføre beskatning af elskaber på 0,1 mia. kr. 

1999-03-04 Statoil gruppens Siri felt blev sat i produktion om aftenen den 1. marts. Oliefeltet, der i løbet 
af 1999 forventes at producere op til ca. 50.000 tønder olie om dagen, er hermed det første 
felt på dansk område, hvor Mærsk Olie og Gas AS ikke står for driften. Som noget nyt på 
dansk område, bliver der hermed for første gang produceret olie fra et felt uden for Central 
Graven. Foruden Statoil Efterforskning og Produktion A/S, som står for driften af Siri feltet, 
deltager Enterprise Oil Denmark Ltd., Dansk Olie- og Gasproduktion A/S, Phillips Petrole-
um Int. Corp. Denmark og Denerco Oil A/S som rettighedshavere i det nye felt.  
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1999-04-07 PA Consulting Group har i 1999 på anmodning af Konkurrencestyrelsen, Energistyrelsen og 
Finansministeriet vurderet potentialet for effektivisering i danske netselskaber i elsektoren.  

1999-04-08 F 34. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om den kommende energireform. 
Af Søren Kolstrup (EL) og Jette Gottlieb (EL). 
»Vil regeringen i den kommende energireform sikre, at der udarbejdes en handlingsplan, 
som indebærer en fortsat systematisk udbygning med vedvarende energi indeholdende de 
nødvendige redskaber til opfyldelse af energi- og miljømålene i Energi 21, og herunder en 
styrkelse af forbrugerdeltagelsen i udbygningen af den vedvarende energi?« 

 V 60. Af Søren Kolstrup (EL): »Folketinget opfordrer regeringen til i forbindelse med im-
plementeringen af elreformen at sikre – at målsætningen om at vedvarende energi skal udgø-
re mindst 20 pct. Af elforbruget i år 2003 skal indfries, så mindst de 15 pct. Udgøres af 
vindkraft i Danmark, - at elproduktion fra affaldsforbrænding heller ikke i fremtiden indreg-
nes i de 20 pct., - at grønne certifikater ikke kan indkøbes fra elproduktionsanlæg i udlandet, 
- at elselskaber og distributionsselskaber kun må markedsføre grøn strøm, såfremt selskabet 
selv ejer vedvarende energianlæg svarende hertil.« V 61. Af Martin Glerup (S), Peter Han-
sen-Nord (V), Frank Dahlgaard (KF), Anni Svanholt (SF), Dorit Myltoft (RV) og Jann Sjur-
sen (KRF): »Folketinget konstaterer med tilfredshed, at der er indgået en bred politisk aftale 
om udbygning med vedvarende energi og gradvis indførelse af VE-beviser, som skal sikre 
stabil efterspørgsel på vedvarende energi frem til udgangen af år 2003 og Danmarks over-
holdelse af sine internationale miljøforpligtelser.« 
V 61 vedtaget med 79 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, FP og KRF) mod 12 (DF og EL). V 
60 var dermed bortfaldet. 

1999-04-08 F 45. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om regeringens fremtidige energipolitiske 
initiativer. 
Af Martin Glerup (S), Peter Hansen-Nord (V), Frank Dahlgaard (KF), Anni Svanholt (SF), 
Aase D. Madsen (DF), Ebbe Kalnæs (CD), Dorit Myltoft (RV), Søren Kolstrup (EL), Kim 
Behnke (FP) og Jann Sjursen (KRF). 
»Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset 
af den energipolitiske redegørelse?« 

 V 57. Af Martin Glerup (S), Peter Hansen-Nord (V), Frank Dahlgaard (KF), Anni Svanholt 
(SF), Dorit Myltoft (RV) og Jann Sjursen (KRF): »Folketinget konstaterer med tilfredshed, 
at der er indgået en bred politisk aftale om en lovreform for elsektoren. På baggrund heraf 
opfordrer Folketinget regeringen til snarest muligt at fremsætte lovforslag, som følger op på 
den politiske aftale.« V 58. Af Aase D. Madsen (DF): »Idet Folketinget konstaterer, at rege-
ringen i forbindelse med aftalen om elreformen ikke har udarbejdet planer for den kommen-
de liberalisering på gasområdet, der træder i kraft august måned år 2000, pålægger Folketin-
get regeringen at udarbejde en samlet plan for liberaliseringen af den danske gassektor.« V 
59. Af Søren Kolstrup (EL): »Folketinget opfordrer regeringen til i forbindelse med imple-
menteringen af elreformen at sikre, - at CO2-målsætningen om, at det danske CO2-bidrag 
skal være 20 pct. Lavere end i 1988, indfries, - at den danske forpligtelse til at reducere den 
gennemsnitlige udledning af drivhusgasser med 21 pct. I perioden 2008-2012 i forhold til 
1990 indfries gennem en selvstændig dansk indsats, - at såfremt elreformens afgiftssystem 
til styring af elsektorens CO2-bidrag ikke sikrer den aftalte årlige målsætning, da at gennem-
føre nye tiltag til styring af elsektorens CO2-bidrag.« 
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V 57 vedtaget med 84 stemmer (S, V, KF, SF, RV, FP og KRF) mod 12 (DF og EL); 4 (CD) 
stemte hverken for eller imod. V 58 og V 59 var dermed bortfaldet. 

1999-04-08 R 15. Energipolitisk redegørelse 1999. 
V 57. Af Martin Glerup (S), Peter Hansen-Nord (V), Frank Dahlgaard (KF), Anni Svanholt 
(SF), Dorit Myltoft (RV) og Jann Sjursen (KRF): »Folketinget konstaterer med tilfredshed, 
at der er indgået en bred politisk aftale om en lovreform for elsektoren. På baggrund heraf 
opfordrer Folketinget regeringen til snarest muligt at fremsætte lovforslag, som følger op på 
den politiske aftale.« V 58. Af Aase D. Madsen (DF): »Idet Folketinget konstaterer, at rege-
ringen i forbindelse med aftalen om elreformen ikke har udarbejdet planer for den kommen-
de liberalisering på gasområdet, der træder i kraft august måned år 2000, pålægger Folketin-
get regeringen at udarbejde en samlet plan for liberaliseringen af den danske gassektor.« V 
59. Af Søren Kolstrup (EL): »Folketinget opfordrer regeringen til i forbindelse med imple-
menteringen af elreformen at sikre, - at CO2-målsætningen om, at det danske CO2-bidrag 
skal være 20 pct. Lavere end i 1988, indfries, - at den danske forpligtelse til at reducere den 
gennemsnitlige udledning af drivhusgasser med 21 pct. I perioden 2008-2012 i forhold til 
1990 indfries gennem en selvstændig dansk indsats, - at såfremt elreformens afgiftssystem 
til styring af elsektorens CO2-bidrag ikke sikrer den aftalte årlige målsætning, da at gennem-
føre nye tiltag til styring af elsektorens CO2-bidrag.« 
V 57 vedtaget med 84 stemmer (S, V, KF, SF, RV, FP og KRF) mod 12 (DF og EL); 4 (CD) 
stemte hverken for eller imod. V 58 og V 59 var dermed bortfaldet. 

1999-04-29 Miljø- og energiministeren har fremsat 5 lovforslag som opfølgning på elformaftalen af 
3/3/1999. 
L 234. Forslag til lov om elforsyning. 
L 235. Forslag til lov om CO2-kvoter for elproduktion. 
L 236. Forslag til lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion 
L 237. Forslag til lov om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder.  
L 238. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. 

1999-05-04 B 44. Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne CO2-afgifterne på erhvervslivet og de 
dertil hørende tilbageføringsordninger og erstatte dem med regler om fælles gennemførelse, 
det såkaldte joint implementation. 
Af Hans Christian Schmidt (V), Kim Andersen (V), Knud Enggaard (V), Helga Moos (V), 
Bodil Thrane (V), Jens Vibjerg (V), Frank Dahlgaard (KF), Lene Espersen (KF), Henriette 
Kjær (KF), Svend Aage Fauerholdt (DF), Aase D. Madsen (DF) og Thorkild B. Fransgaard 
(FP). 
Baggrund: Beslutningsforslaget var en uændret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 
41 fra folketingsåret 1997-98 (1. samling). 
Beslutningsforslaget forkastet, idet 52 (V, KF, DF, CD og FP) stemte for, 57 (S, SF, RV, EL 
og KRF) imod. 

1999-05-05 Miljø- og energiministeren har udstedt en ny koncession i det såkaldte ”åben dør” område. 
Koncessionsområdet er beliggende i Djursland, Kattegat og Nordsjælland.  

1999-05-06 En ny kampagne fra Energistyrelsen skal fremme danske erhvervsvirksomheders anvendelse 
af biobrændsler. 
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1999-05-07 Den internationale olieindustri var i 1998 præget af de faldende oliepriser. Alligevel var der 
overvejende optimisme på dansk område. Der blev atter sat produktionsrekord, og Danmark 
var igen i 1998 selvforsynende med energi. 

1999-05-10 Bekendtgørelse nr. 303 om støj på flytbare havanlæg. 

1999-05-10 Bekendtgørelse nr. 304 om støj på faste havanlæg. 

1999-05-12 Bekendtgørelse nr. 408 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste havanlæg. 

1999-05-20 Tillægsaftale til elreformaftalen af 3. marts 1999 om selskabsopdeling i elsektoren, præcise-
ring af afregningsprisen for vindmøller samt afløftning af omkostninger for særligt energi-
tunge virksomheder.  

1999-05-21 Energistyrelsen har givet principgodkendelse til en havbaseret vindmøllepark på Middel-
grunden i Øresund. 

1999-06-02 
 

Lov nr. 375 om elforsyning. 
Loven fastsætter regler for produktion, transport, handel og levering af elektricitet og sikrer, 
at Danmarks elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til 
forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Baggrund: Regerin-
gen indgik den 3. marts 1999 en aftale med V, KF, SF og KRF om en lovreform for elsekto-
ren. Lovforslaget udgjorde sammen med lovforslag nr. L 235-238 udmøntningen af denne 
aftale. Aftalen sigtede på en klar adskillelse mellem opgaver vedrørende offentlige forplig-
telser og kommercielle aktiviteter i elforsyningen og byggede på den hidtidige decentrale 
struktur med kommunale eller forbrugerejede elselskaber. Samtidig var formålet at fremme 
effektivitetsudviklingen i elsektoren gennem øget konkurrence og en mere effektivitets-
fremmende prisregulering. Lovforslaget tilsigtede endvidere den fulde gennemførelse af 
følgende EF-direktiver: 96/92/EF, 90/547/EF, 90/377/EF, 85/337/EF og 97/11/EF. 
Lovforslaget vedtaget med 93 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, FP og KRF) mod 4 (EL); 9 
(DF) stemte hverken for eller imod. 

1999-06-02 
 

Lov nr. 376 om CO2-kvoter for elproduktion. 
Loven fastsætter kvoter for den samlede udledning af CO2 fra elproduktionsanlæg i årene 
2000-2003. Miljø- og energiministeren bemyndiges til inden for de årlige kvoter at tildele de 
enkelte elproducenter en tilladelse til udledning af CO2 efter nærmere fastsatte regler. Bag-
grund: Det fremgik, at baggrunden for lovforslaget var de internationale forpligtelser, Dan-
mark havde påtaget sig i forhold til FN’s Klimapanel og EU om reduktion af udslippet af 
klimagasser. Lovforslaget var en del af udmøntningen af en politisk aftale af 3. marts 1999 
om en lovreform for elsektoren.  
Lovforslaget vedtaget med 88 stemmer (S, V, KF, SF, RV, FP og KRF) mod 18 (DF, CD og 
EL). 

1999-06-02 Lov nr. 377 om elproduktionstilskud. 
Loven ændrer lov om tilskud til elproduktion således, at tilskuddet til elproduktion fra ved-
varende energi og biobrændsler på henholdsvis 10 øre og 17 øre ophæves. Baggrund: Det 
fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at ændringen blev foreslået som følge af, at der 
ville blive indført markedsmekanismer for handel med vedvarende energi, og at støtte til 
vedvarende energi fremover ville blive finansieret over elprisen. Lovforslaget var en del af 
udmøntningen af en politisk aftale af 3. marts 1999 om en lovreform for elsektoren. Der 
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henvises til omtalen under L 234. 
Lovforslaget vedtaget med 93 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, FP og KRF) mod 13 (DF og 
EL). 

1999-06-02 Lov nr. 378. Med loven foretages følgende ændringer i lov om udnyttelse af vedvarende 
energikilder m.v.: - Til elektricitet, der leveres fra et vindkraftanlæg til elnettet, ydes et pris-
tillæg på 27 øre pr. kWh. Vindkraftanlæg, der ejes af elforsyningsselskaber, modtager dog 
kun et pristillæg på 10 øre pr. kWh. – Det præciseres, at miljø- og energiministeren kan fast-
sætte regler om lovens gennemførelse og administration, herunder om tilskudsansøgningers 
form og indhold, tidsfrister, tilbagebetaling, tilsyn og kontrol. 
Lovforslaget vedtaget med 92 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, FP og KRF) mod 13 (DF og 
EL). 

1999-06-02 Lov nr. 379. Loven overfører Gas- og Varmeprisudvalgets opgaver til Energitilsynet. Bag-
grund: Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at der med den nye elforsyningslov 
(lovforslag nr. L 234) blev oprettet et uafhængigt Energitilsyn, som skulle erstatte de to hid-
tidige udvalg, Elprisudvalget og Gas- og Varmeprisudvalget. Lovforslaget var en del af ud-
møntningen af en politisk aftale af 3. marts 1999 om en lovreform for elsektoren. Der henvi-
ses til omtalen under L 234. 
Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, FP og KRF) mod 4 
(EL). 

1999-06-08 Kampagne skal fremme erhvervslivets brug af biobrændsler. 

1999-06-11 Bekendtgørelse nr. 449 om størrelsen af beredskabslagre og mindstebeholdninger af mine-
ralolieprodukter. 

1999-06-15 Energistyrelsen giver principgodkendelse til fem havbaserede demonstrations-
vindmølleparker.  

1999-06-22 De fire forsyningssektorer – el, gas, vand og varme – er godt på vej til at have løst ”År 2000 
problemet”. 

1999-06-23 Miljø- og energiminister Svend Auken og finansminister Mogens Lykketoft har på statens 
vegne indgået en aftale med Hovedstadsregionens Naturgas og Naturgas Midt-Nord om den 
fremtidige struktur og støtteforhold i gassektoren (Skt. Hans-aftalen). 

1999-07-01 Energistyrelsen offentliggør en statusrapport for Energi 21, som er regeringens energihand-
lingsplan fra 1996. 

1999-07-02 Miljø- og energiminister Svend Auken udpeger medlemmerne af det nye Energitilsyn. H. H. 
H. Østergaard bliver formand. 

1999-07-02 Bekendtgørelse nr. 572 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende elektriske lyskil-
der til husholdningsbrug. 

1999-07-25 Olieproduktionen starter fra Syd Arne-feltet, som er Danmarks næststørste olie- og gasfelt. 
Amerada Hess A/S er operatør. 

1999-08-05 Bekendtgørelse nr. 642 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om udnyttelse af vedva-
rende energikilder m.v. og ikrafttræden af lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion. 
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1999-08-17 I lighed med fx hårde hvidevarer skal pærer og lysstofrør nu også energimærkes. 

1999-08-25 Bekendtgørelse nr.692 af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. 

1999-08-26 På en ny internetside kan man beregne miljøbelastningen i sin husholdning. 

1999-09-08 Kolding blev Årets Solby 1999. Prisen bliver overrakt fredag den 10. september. 

1999-09-14 Siden 1992 er den danske eksport af energiudstyr tredoblet. De sidste to år er den vokset 
med over 40%. Det fremgår af Energistyrelsens seneste redegørelse over eksport af energi-
udstyr og rådgivningsydelser. 

1999-09-14 Bekendtgørelse nr. 718 om energimærkning m.v. i bygninger. 

1999-09-14 Bekendtgørelse nr. 717 om honorarer og ansvarsforsikring for energimærkning af bygninger. 

1999-09-17 10 mio. kr. til udviklingsprogram for solceller. Regeringen har indgået aftale med Enhedsli-
sten om et 3-årigt udviklingsprogram for bygnings-integrerede solceller. 

1999-09-22 Bekendtgørelse nr. 736 om statstilskud til projekter, der kan fremme udnyttelsen af vedva-
rende energikilder m.v. 

1999-10-11 Miljø- og energiministeren er rejst til Kina i spidsen for et dansk erhvervsfremstød. 

1999-11-11 B 33. Forslag til folketingsbeslutning om solvarme i nybyggeri uden for de eksisterende 
fjernvarmeområder. 
Af Jann Sjursen (KRF), Flemming Kofod-Svendsen (KRF), Ole M. Nielsen (KRF) og Tove 
Videbæk (KRF). 
Beslutningsforslaget pålagde regeringen at indføre en ordning med krav om installering af 
solvarme til opvarmning af brugsvand i nybyggeri efter nogle nærmere angivne retningslin-
jer. Baggrund: Det fremgik af bemærkningerne til beslutningsforslaget, at forslagsstillerne 
fandt, at indsatsen for at øge anvendelsen af solenergi var utilstrækkelig set på baggrund af 
regeringens energihandlingsplan »Energi 21«. Efter planen skulle vedvarende energi fra 
2005 bidrage med 14-15 pct. Af det samlede energiforbrug og med 35 pct. I 2030. I beret-
ningen over beslutningsforslaget oplyste miljø- og energiministeren, at han havde aftalt med 
by- og boligministeren, at der snarest muligt – under forudsætning af, at der var totaløkono-
miske fordele herved – skulle indføres pligt til at installere solvarme i det offentlige byggeri, 
i det offentligt støttede byggeri samt i selvejende institutioner med stort forbrug af varmt 
vand. Ministeren ville i efteråret 2000 fremlægge en plan for gennemførelse af en kommen-
de ordning for solvarme. 
Udvalgsberetning 21. juni 2000. 

1999-11-17 Aftale om vilkår for kraftværkernes overgang til konkurrence. Tillæg til aftale af 3. marts 
1999 mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og 
Kristeligt Folkeparti om en lovreform for elsektoren. Aftalen fastlægger de samlede rammer 
for kraftværkernes overgang til konkurrence og er betinget af, at kraftværkerne i henholdsvis 
ElSAM-området og ELKRAFT-området fusionerer. 

1999-11-18 Biomassebaseret kraftvarme er med den nuværende teknologi ikke konkurrencedygtig med 
vindkraft i et kommende grønt marked for handel med vedvarende energi. Det er en af ho-
vedkonklusionerne i en ny rapport om økonomien i forskellige vedvarende energi-
teknologier. 
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1999-12-07 L 139. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Kraftværkernes økonomiske for-
hold m.v.). 

1999-12-11 Bekendtgørelse nr. 978 om delegation af opgaver til Energistyrelsen. 

1999-12-13 På grund af manglende godkendelse fra Europa-Kommissionen kan de nye regler om afreg-
ning af grøn strøm samt Lov om C02–kvorer ikke træde i kraft til årsskiftet. 

1999-12-16 Bekendtgørelse nr. 1045 om afgifter for tilsyns- og planlægningsopgaver efter elforsynings-
loven. 

1999-12-23 1999 bliver endnu et rekordår for den danske olieproduktion med ca. 300.000 tønder pr. dag. 
Den store olieproduktion bidrager i høj grad til at Danmark har været selvforsynende med 
energi siden 1997. 

1999-12-29 Bekendtgørelse nr. 1126 om ikrafttræden af lov om elforsyning, lov om ændring af lov om 
elforsyning og lov om ændring af lov om varmeforsyning. 

1999-12-29 Bekendtgørelse nr. 1194 om delegation af opgaver til Energistyrelsen i medfør af elforsy-
ningsloven og lov om CO2-kvoter for elproduktion. 

2000-02-03 Bekendtgørelse nr. 83 om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder. 

2000-02-03 Bekendtgørelse af lov nr. 84 om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomhe-
der. 

2000-02-15 Energistyrelsen har i dag givet tilladelse til forundersøgelser med henblik på opstilling af to 
mindre havvindmølleparker. Det drejer sig om 10 vindmøller syd for Samsø og 9 vindmøller 
ud for Grenaa Havn. 

2000-02-26 Bekendtgørelse nr. 163 om Energitilsynets opgaver. 

2000-03-03 Miljø- og energiministeren fremsender en talenotits til Folketingets Miljø- og Planlægnings-
udvalg vedrørende den danske beslutningsproces i forbindelse med Sveriges beslutning om 
Barsebäckværkets opførelse.  

2000-03-13 Nyt mærke sætter fokus på standby-forbrug. 

2000-03-15 Energistyrelsen og Dit Elselskab lancerer en kampagne, der skal få danskerne til at købe tv- 
og videoapparater med lavt standby-forbrug, når de køber nyt. Hos tv- og radioforhandlerne 
over hele landet vil forbrugerne møde det nye mærke ”Energipilen”, som gør det nemt for 
forbrugerne at finde frem til tv- og videoapparater med et lavt energiforbrug til standby. 

2000-03-20 Bekendtgørelse nr. 186 om kollektive elforsyningsvirksomheders sideordnede aktiviteter 
m.v. 

2000-03-21 Bekendtgørelse nr. 212 om betaling for transport af råolie og kondensat. 

2000-03-22 Regeringen indgår aftale med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 
Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om rammer og principper for implemente-
ringen af Eus gasdirektiv samt de overordnede rammer for den fremtidige udvikling i varme-
forsyningssektoren. Som opfølgning på elreform-aftalen fra marts 1999 fastlægger aftalen 
endvidere rammer for den videre tilrettelæggelse af biomasseaftalen fra 14/6/1993, udlig-
ning af omkostningerne til den prioriterede produktion, egenproducenters betaling til priori-
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teret produktion, energibesparelsesområdet samt Det Grønne Energimarked. 

2000-03-28 Bekendtgørelse nr. 216 om energimærkning m.v. af nye personbiler (Trafikministeriet). 

2000-03-29 L 239. Forslag til lov om naturgasforsyning. 

2000-03-29 L 240. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning (ændrede prisbestemmelser 
m.v.). 

2000-03-29 L 241. Forslag til lov om fremme af besparelser i energiforbruget. 

2000-03-29 L 275. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Udligning af miljøvenlig elektrici-
tet m.v.). 

2000-03-29 Klima 2012 – Status og perspektiver for dansk klimapolitik. Regeringen ønsker med klima-
strategien Klima 2012 at give et samlet overblik over den danske klimapolitik.  

2000-04-12 Europa-Kommissionen godkender lov om C02-kvoter for elproduktion under forudsætning 
af, at Danmark vil reservere kvoter til evt. nye elproducenter før 2004. 

2000-04-22 Bekendtgørelse nr. 298 om aerosoler, trykbeholdere, simple trykbeholdere, trykbærende 
udstyr og entreprenørmateriel på havanlæg. 

2000-04-25 R 14. Energipolitisk redegørelse 2000 
V 74. Af Martin Glerup (S), Peter Hansen-Nord (V), Gitte Seeberg (KF), Ebbe Kalnæs 
(CD), Dorit Myltoft (RV), Jann Sjursen (KRF) og Kim Behnke (FRI): »Folketinget konsta-
terer med tilfredshed, at der er indgået brede politiske aftaler på energiområdet. Den sidste 
aftale fastlægger rammer og principper for gennemførelse af EU’s gasdirektiv samt de over-
ordnede rammer for den fremtidige udvikling på varmeforsyningsområdet. Endvidere styr-
kes energispareindsatsen, som er nødvendig for at opfylde Danmarks nationale og internati-
onale målsætninger. Folketinget konstaterer ligeledes med tilfredshed, at regeringen arbejder 
ihærdigt for at skabe ensartede internationale regler for anvendelsen af de tre Kyotomeka-
nismer med henblik på at leve op til de aftalte internationale miljømål. Regeringen opfordres 
til fortsat at arbejde på opfyldelse af de nationale og internationale miljømål.« 

 V 75. Af Anni Svanholt (SF): »Folketinget konstaterer med tilfredshed, at der er indgået en 
bred politisk aftale om reformopfølgning på energiområdet. Aftalen fastlægger rammer og 
principper for gennemførelse af EU’s gasdirektiv samt de overordnede rammer for den frem-
tidige udvikling på varmeforsyningsområdet. Endvidere styrkes energispareindsatsen, som 
er nødvendig for at opfylde Danmarks nationale og internationale målsætninger. Folketinget 
konstaterer ligeledes med tilfredshed, at det af regeringens klimastrategi »Klima 2012« 
fremgår, at der er etableret eller ville kunne etableres nye virkemidler, som sikrer 21 procent 
reduktion af udledningen af klimagasser 2008 – 2012. Regeringen opfordres til at fremlægge 
initiativer, der vil sikre, at denne målsætning og den nationale 20 procent reduktionsmålsæt-
ning for 2005 opfyldes uden anvendelse af »Kyoto-mekanismerne« Folketinget bekræfter, at 
Clean Development Mechanisms alene er en mekanisme til fremme af vedvarende energi og 
energibesparelser. Folketinget bekræfter målåret 2006 for udfasning af de industrielle driv-
husgasser og pålægger regeringen at fremlægge lovforslag herom. Folketinget pålægger re-
geringen at fremlægge forslag til ratifikation af Kyotoprotokollen inden udgangen af 2000.« 

 V 76. Af Aase D. Madsen (DF): »Folketinget konstaterer, at det ikke af hensyn til Danmarks 
naturværdier og andre miljøpåvirkninger såsom støj og nabogener er hensigtsmæssigt – gen-
nem offentligt betalte økonomiske incitamenter – at opføre flere landbaserede vindmøller. 
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Ministeren opfordres derfor til at fremlægge initiativer, der kan sikre, at denne beslutning 
kan realiseres.« V 77. Af Søren Kolstrup (EL): »Idet Folketinget konstaterer, - at store dele 
af de miljømæssige aspekter i energireformaftalerne ikke kan gennemføres endnu på grund 
af manglende EU-godkendelser, - at der ikke er noget som helst overblik over, hvorledes 
andre EU-lande agter at implementere EU’s energidirektiver, opfordrer Folketinget regerin-
gen til at udsætte færdigbehandlingen af en samlet energilovpakke, indtil de opstillede ener-
gipolitiske målsætninger kan indfries.« 
V 74 vedtaget med 84 stemmer (S, V, KF, CD, RV, KRF og FRI) mod 11 (DF og EL); 9 
(SF) stemte hverken for eller imod. V 75, V 76 og V 77 var dermed bortfaldet. 

2000-04-25 F 35. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om regeringens fremtidige energipolitiske 
initiativer. 
Af Martin Glerup (S), Peter Hansen-Nord (V), Gitte Seeberg (KF), Anni Svanholt (SF), 
Aase D. Madsen (DF), Ebbe Kalnæs (CD), Dorit Myltoft (RV), Søren Kolstrup (EL), Jann 
Sjursen (KRF) og Kim Behnke (FRI). 
»Hvad kan miljø- og energiministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske ini-
tiativer set i lyset af den energipolitiske redegørelse?« 
V 74. Af Martin Glerup (S), Peter Hansen-Nord (V), Gitte Seeberg (KF), Ebbe Kalnæs 
(CD), Dorit Myltoft (RV), Jann Sjursen (KRF) og Kim Behnke (FRI). Fremsat FF 6843 
Vedtaget FF 6880 V 75. Af Anni Svanholt (SF). Fremsat FF 6857 Bortfaldet FF 6880 V 76. 
Af Aase D. Madsen (DF). Fremsat FF 6861 Bortfaldet FF 6880 V 77. Af Søren Kolstrup 
(EL). Fremsat FF 6870 Bortfaldet FF 6880. 

 V 74. Af Martin Glerup (S), Peter Hansen-Nord (V), Gitte Seeberg (KF), Ebbe Kalnæs 
(CD), Dorit Myltoft (RV), Jann Sjursen (KRF) og Kim Behnke (FRI): »Folketinget konsta-
terer med tilfredshed, at der er indgået brede politiske aftaler på energiområdet. Den sidste 
aftale fastlægger rammer og principper for gennemførelse af EU’s gasdirektiv samt de over-
ordnede rammer for den fremtidige udvikling på varmeforsyningsområdet. Endvidere styr-
kes energispareindsatsen, som er nødvendig for at opfylde Danmarks nationale og internati-
onale målsætninger. Folketinget konstaterer ligeledes med tilfredshed, at regeringen arbejder 
ihærdigt for at skabe ensartede internationale regler for anvendelsen af de tre Kyotomeka-
nismer med henblik på at leve op til de aftalte internationale miljømål. Regeringen opfordres 
til fortsat at arbejde på opfyldelse af de nationale og internationale miljømål.« 

 V 75. Af Anni Svanholt (SF): »Folketinget konstaterer med tilfredshed, at der er indgået en 
bred politisk aftale om reformopfølgning på energiområdet. Aftalen fastlægger rammer og 
principper for gennemførelse af EU’s gasdirektiv samt de overordnede rammer for den frem-
tidige udvikling på varmeforsyningsområdet. Endvidere styrkes energispareindsatsen, som 
er nødvendig for at opfylde Danmarks nationale og internationale målsætninger. Folketinget 
konstaterer ligeledes med tilfredshed, at det af regeringens klimastrategi »Klima 2012« 
fremgår, at der er etableret eller ville kunne etableres nye virkemidler, som sikrer 21 procent 
reduktion af udledningen af klimagasser 2008 – 2012. Regeringen opfordres til at fremlægge 
initiativer, der vil sikre, at denne målsætning og den nationale 20 procent reduktionsmålsæt-
ning for 2005 opfyldes uden anvendelse af »Kyoto-mekanismerne« Folketinget bekræfter, at 
Clean Development Mechanisms alene er en mekanisme til fremme af vedvarende energi og 
energibesparelser. Folketinget bekræfter målåret 2006 for udfasning af de industrielle driv-
husgasser og pålægger regeringen at fremlægge lovforslag herom. Folketinget pålægger re-
geringen at fremlægge forslag til ratifikation af Kyotoprotokollen inden udgangen af 2000.« 
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 V 76. Af Aase D. Madsen (DF): »Folketinget konstaterer, at det ikke af hensyn til Danmarks 
naturværdier og andre miljøpåvirkninger såsom støj og nabogener er hensigtsmæssigt – gen-
nem offentligt betalte økonomiske incitamenter – at opføre flere landbaserede vindmøller. 
Ministeren opfordres derfor til at fremlægge initiativer, der kan sikre, at denne beslutning 
kan realiseres.« V 77. Af Søren Kolstrup (EL): »Idet Folketinget konstaterer, - at store dele 
af de miljømæssige aspekter i energireformaftalerne ikke kan gennemføres endnu på grund 
af manglende EU-godkendelser, - at der ikke er noget som helst overblik over, hvorledes 
andre EU-lande agter at implementere EU’s energidirektiver, opfordrer Folketinget regerin-
gen til at udsætte færdigbehandlingen af en samlet energilovpakke, indtil de opstillede ener-
gipolitiske målsætninger kan indfries.« 
V 74 vedtaget med 84 stemmer (S, V, KF, CD, RV, KRF og FRI) mod 11 (DF og EL); 9 
(SF) stemte hverken for eller imod. V 75, V 76 og V 77 var dermed bortfaldet. 

2000-05-01 Bekendtgørelse nr. 291 om overførsel af kapital til forsyningspligtige virksomheder. 

2000-05-01 Bekendtgørelse nr. 301 om ændring af bekendtgørelse om statstilskud til energibesparelser 
m.v. i erhvervsvirksomheder. 

2000-05-03 1999 blev rekordernes år for den danske olie- og gasproduktion. En ny produktionsrekord, 
det til dags dato største overskud på handelsbalancen for olie og naturgas, den hidtil korteste 
periode fra fund til produktion af et felt, og den største opskrivning af oliereserverne i 15 år.  

2000-05-03 Bekendtgørelse nr. 350 om energibesparelsesaktiviteter i kollektive elforsyningsvirksomhe-
der. 

2000-05-09 B 96. Forslag til folketingsbeslutning om landplacerede vindmøller. 
Af Søren Kolstrup (EL) og Jette Gottlieb (EL). 
Beslutningsforslaget opfordrede regeringen til at foretage ændringer i regelsættet vedrørende 
landplacerede vindmøller. Ændringerne skulle bl.a. omfatte – fastsættelse af en maksimal 
højde og produktionsstørrelse, - mulighed for, at kommuner kunne ekspropriere arealer, der 
var udpeget til vindmølleplacering, samt ekspropriere ældre og ineffektive møller med hen-
blik på at erstatte dem med nye møller, og – indførelse af krav om, at halvdelen af produkti-
onen fra privatejede møller med en produktion på mere end 100.000 kWh årligt skulle ud-
bydes som andele til lokalbefolkningen.  
Beslutningsforslaget forkastet, idet 3 (EL) stemte for, 101 (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF 
og FRI) imod. 

2000-05-22 Nu bliver det lettere at skifte gamle vindmøller ud med nye. Det er konsekvensen af en æn-
dret bekendtgørelse om vindmøllers tilslutning til elnettet, som træder i kraft i dag. De nye 
bestemmelser indebærer, at både privatpersoner og virksomheder nu kan få tilsluttet vind-
møller til elnettet, uanset hvor de bor og hvor stort deres elforbrug er. 

2000-05-25 Energistyrelsen påbegynder fredag den 26. maj 2000 offentlig høring om etablering af en 
vindmøllepark på Horns Rev i Vesterhavet. Vindmølleparken vil med sine 80 vindmøller og 
en samlet effekt på 150 MW blive verdens hidtil største offshore vindmøllepark, når den 
efter planen sættes i drift i 2002.  

2000-05-31 
 

Lov nr. 450 om fremme af besparelser i energiforbruget. 
Loven fastlægger regler for effektivisering og reduktion af energianvendelsen i produkter, 
anlæg, processer og bygninger for at fremme energibesparelser hos forbrugerne i overens-
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stemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn. Baggrund: Det fremgik af 
bemærkningerne til lovforslaget, at baggrunden for forslaget bl.a. var de internationale for-
pligtelser, Danmark havde påtaget sig i forhold til FN’s Klimapanel og EU om reduktion af 
udslippet af klimagasser. Lovforslaget var en del af udmøntningen af en politisk aftale af 3. 
marts 1999 om en lovreform for elsektoren suppleret med en aftale af 22. marts 2000 mel-
lem regeringen og V, KF, SF, CD og KRF 
Lovforslaget vedtaget med 92 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, KRF, FRI og Frank Dahl-
gaard (UP)) mod 11 (DF og EL). 

2000-05-31 
 

Lov nr. 449 om naturgasforsyning 
Loven fastsætter regler for transmission, distribution, forsyning og oplagring af naturgas og 
sikrer, at Danmarks naturgasforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse 
med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. 
Baggrund: Regeringen indgik den 22. marts 2000 en aftale med V, KF, SF, CD og KRF om 
reformopfølgning på energiområdet. Aftalen fastlagde bl.a. rammer og principper for gen-
nemførelsen af EU’s gasdirektiv samt overordnede rammer for den fremtidige udvikling i 
varmeforsyningssektoren. Som opfølgning på elreformen i 1999 fastlagde aftalen endvidere 
rammer for den videre tilrettelæggelse af biomasseaftalen, for udligning af omkostninger til 
den prioriterede elproduktion, for energibesparelsesområdet samt for det grønne energimar-
ked. Lovforslaget udmøntede de dele af aftalen, der vedrørte naturgasforsyningsområdet. 
Hensigten var at skabe et velfungerende naturgasforsyningssystem med en høj grad af forsy-
ningssikkerhed, forbrugerbeskyttelse og omkostningseffektivitet. Samtidig skulle naturgas-
sektoren underlægges en større grad af markedstyring som følge af åbningen af naturgas-
markedet. 
Lovforslaget vedtaget med 100 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF, FRI og Frank 
Dahlgaard (UP)) mod 3 (EL). 

2000-05-31 OOA har opnået sine vigtigste mål og ophører som aktiv organisation. 

2000-06-06 Bekendtgørelse nr. 500 om overførsel af kapital til elproduktionsvirksomheder. 

2000-06-16 Et politisk flertal har besluttet at hjælpe landets godt 250 decentrale kraftvarmeværker og 
barmarksværker med en hjælpepakke. Pakken vil i forhold til alternativ opvarmning med 
olie eller naturgas afhjælpe langt hovedparten af den ekstraordinære prisstigning, som de ca. 
300.000 fjernvarmeforbrugere har oplevet indenfor det sidste års tid.  

2000-06-22 Bekendtgørelse nr. 578 om naturgasforbrugeres ret til valg af leverandør. 

2000-06-22 Bekendtgørelse nr. 579 om beregning af den maksimale pris for naturgas. 

2000-06-22 Bekendtgørelse nr. 581 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg. 

2000-06-22 Bekendtgørelse nr. 582 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollek-
tive varmeforsyningsanlæg. 

2000-06-23 Bekendtgørelse nr. 628 om ikrafttræden af lov om CO2-kvoter og lov om ændring af lov om 
elforsyning. 

2000-06-23 Bekendtgørelse nr. 652 om ikrafttræden af bekendtgørelse om delegation af opgaver til 
Energistyrelsen i medfør af elforsyningsloven og lov om CO2-kvoter for elproduktion. 

2000-06-26 Bekendtgørelse nr. 653 om forretningsorden for Energiklagenævnet. 
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2000-06-28 Skrivelse nr. 114 om erklæring vedrørende kvoter for eventuelle nye elproducenter. 

2000-07-04 Bekendtgørelse nr. 659 om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af 
udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder. 

2000-07-10 En informationskampagne og et forskningsprojekt støttet af Energistyrelsen vandt to af de 
otte hæderspriser, der blev uddelt på verdenskonferencen om energi fra biomasse i Sevilla 5. 
– 9. juni. 

2000-07-11 Miljø-og energiministeren har tiltrådt det opnåede forhandlingsresultat om tilbagelevering af 
dele af DUC´s arealer i Nordsøen indenfor det såkaldte ”Sammenhængende Område”. Til-
bageleveringen er en del af den aftale der i 1981 blev indgået mellem staten og A.P. Møller. 
Der er opnået enighed om tilbagelevering af 25 % af fire af de i alt ni –sekstendedelsblokke 
som Det sammenhængende Område udgør. I de øvrige blokke er der foretaget afgrænsning 
af felter, hvoraf flere er foreløbige. I disse områder har A.P. Møller forpligtet sig til ved fort-
sat efterforskning at tilvejebringe grundlaget for en endelig afgrænsning. 

2000-07-12 Bekendtgørelse nr. 685 om offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel (Er-
hvervsministeriet). 

2000-07-16 Lov om C02-kvoter for elproduktion sættes i kraft. 

2000-07-24 Bekendtgørelse nr. 772 af lov om varmeforsyning. 

2000-07-31 Bekendtgørelse nr. 731 om nægtelse af adgang til naturgassystemet på grund af alvorlige 
økonomiske og finansielle problemer med kontrakter, der indeholder en mindsteaftagefor-
pligtelse (take-or-pay-kontrakter). 

2000-07-31 Bekendtgørelse nr. 732 om bilæggelse af tvister vedrørende adgang til naturgassystemet. 

2000-08-09 Energistyrelsen påbegynder den 9. august 2000 offentlig høring om etablering af en vind-
møllepark ved Rødsand i farvandet syd for Lolland. Vindmølleparken vil med sine 80 vind-
møller og en samlet effekt på 150 MW blive blandt verdens største offshore vindmøllepar-
ker, når den efter planen sættes i drift i 2002. 

2000-08-21 Bekendtgørelse nr. 785 om kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg. 

2000-08-21 Bekendtgørelse nr. 786 om elafregningspriser for decentrale elproducenter. 

2000-08-25 DONG Efterforskning og Produktion A/S har gjort et oliefund med boringen Nini-1 i tilla-
delse 4/95. 

2000-08-28 Bekendtgørelse nr. 810 om betaling for administration af og klageadgang i lov om CO2-
kvoter for elproduktion. 

2000-08-28 Bekendtgørelse nr. 814 om ændring af bekendtgørelse nr. om adgang til elforsyningsnettet 
m.v. 

2000-08-28 Bekendtgørelse nr. 815 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af elproduktionsanlæg 
på havet. 

2000-08-31 Nordisk Energiministermøde i Ilulissat, Grønland. Vigtigste punkter på dagsordenen er 
Østersøen som Testing Ground for Kyoto-mekanismerne og det nordiske elsamarbejde, sat 
en ny strategi for det nordiske energiforskningssamarbejde. Desuden indgås en aftale mel-
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lem Sverige og Danmark om ophævelse af grænsetariffen. 

2000-09-12 Bekendtgørelse nr. 870 om åbningsbalancer for forsyningspligtige virksomheder. 

2000-09-20 Kommissionen har godkendt den danske elreform, der blev vedtaget i Folketinget 2. juni 
1999. Tidligere i år blev CO2-kvoterne for de danske elværker godkendt, og nu godkendes 
de regler, der yderligere skal styrke positionen for den vedvarende energi på det danske el-
marked. 

2000-09-25 Bekendtgørelse nr. 907 om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse på havanlæg. 

2000-10-05 L 10.  Forslag til lov om ændring af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenå. 

2000-10-06 Ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelse af sikkerhedsrepræsentanter m.v. på havan-
læg. 

2000-10-19 Bekendtgørelse nr. 948 om ikrafttræden af dele af lov om elforsyning. 

2000-11-02 L 72. Forslag til lov om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter. 

2000-11-02 L 73. Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen. 

2000-11-02 L 74. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om ændring af lov om tilskud 
til elproduktion (Den systemansvarlige virksomheds opgaver m.v.). 

2000-11-09 Ungdommen indtager COP6. Klimakonferencen i Haag, COP6, bliver den første FN konfe-
rence nogensinde, hvor ungdommen på organiseret vis vil få konkret indflydelse på resulta-
tet. 

2000-11-09 Bekendtgørelse nr. 1011 om ændring af bekendtgørelse om delegation af opgaver til Energi-
styrelsen. 

2000-11-16 F 16. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om de kommende klimaforhandlinger, 
COP 6, i Haag. 
Af Anni Svanholt (SF), Martin Glerup (S), Hans Christian Schmidt (V), Henriette Kjær 
(KF), Ebbe Kalnæs (CD), Vibeke Peschardt (RV), Søren Kolstrup (EL) og Ole M. Nielsen 
(KRF).  
»Hvad kan regeringen oplyse om regeringens forhandlingslinje forud for de kommende kli-
maforhandlinger, COP 6, i Haag den 13.-26. november?« 
V 11. Af Martin Glerup (S), Hans Christian Schmidt (V), Henriette Kjær (KF), Vibeke 
Peschardt (RV) og Ebbe Kalnæs (CD): »Idet Folketinget bekræfter sin vedtagelse V 25 af 
27. november 1997 og V 4 af 27. oktober 1998 og med udgangspunkt i de retningslinjer, der 
er fastlagt i Rådenes (miljø og udvikling) konklusioner af 7. november og 10. november 
2000, opfordrer Tinget regeringen til på klimakonventionens partskonference i Haag (COP 
6) i november 2000 at arbejde for, - at de udestående problemstillinger i forbindelse med 
Kyotoprotokollen og Buenos Aires-handlingsplanen bliver løst, og – at resultaterne af COP 
6-forhandlingerne respekterer målene i Kyotoprotokollen og Buenos Aires-handlingsplanen. 
På denne baggrund opfordrer Folketinget regeringen til at fremlægge forslag til ratifikation 
med henblik på, at ikrafttrædelse af Kyotoprotokollen kan ske inden Rio + 10 i 2002.« 

 V 12. Af Anni Svanholt (SF), Søren Kolstrup (EL) og Ole M Nielsen (KRF): »Idet Folke-
tinget konstaterer, at det er nødvendigt med omfattende globale begrænsninger i udledningen 
af drivhusgasser for at imødegå drivhuseffektens negative effekter, opfordrer Folketinget 
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regeringen til at arbejde for følgende på klimakonventionens partskonference i Haag i no-
vember 2000: - at de udestående problemstillinger i forbindelse med Kyotoprotokollen og 
Buenos Aires-handlingsplanen bliver løst, således at en ratificering og ikrafttrædelse af Kyo-
toprotokollen muliggøres inden Rio + 10 i 2002, - at der opnås en forhandlingsløsning, der 
ikke undergraver målsætningen i Kyotoprotokollen om, at de industrialiserede landes udled-
ninger skal reduceres med 5 pct. I første forpligtelsesperiode og minimum 70 pct. Af reduk-
tionerne skal ske via hjemlige reduktioner, - at der fastsættes positivlister over projekter, 
som er mulige under de fleksible mekanismer, Joint Implementation (JI) og Clean Develop-
ment Mechanisms (CDM), og at disse udelukkende kommer til at omfatte energibesparelses-
foranstaltninger og vedvarende energi-anlæg, - at industrilandenes og herunder Danmarks 
ansvar i henhold til Klimakonventionen for at bistå udviklingslandene med teknologiover-
førsel, kapacitetsopbygning m.v. fastholdes og konkretiseres. Folketinget bekræfter desuden, 
at Danmark fastholder 20 pct. CO2 reduktion 2005 i forhold til 1988 og 21 pct. 2008-2012 i 
forhold til 1990. Regeringen opfordres til at fremlægge initiativer, der vil sikre disse mål-
sætningers opfyldelse gennem en ren indenlandsk indsats.« 

 V 11 vedtaget med 106 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF, FRI og Mogens Andre-
asen (UP)); 3 (EL) stemte hverken for eller imod. V 12 var dermed bortfaldet. 

2000-11-17 Energistyrelsen har givet tilsagn om finansiering af et udredningsstudie for den fremtidige 
varmeforsyning til både Ignalinaværket og den nærliggende by Visaginas med 35.000 ind-
byggere. Projektet gennemføres af et konsortium ledet af konsulentfirmaet COWI. 

2000-11-17 Bekendtgørelse nr. 1015 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsy-
ning. 

2000-11-17 Bekendtgørelse nr. 1016 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsy-
ning. 

2000-12-04 (ERH) Bekendtgørelse nr. 1070 om regler for anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og 
andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt hel eller delvis salg af ejeran-
dele i varmeforsyningsvirksomheder. 

2000-12-04 (ERH) Bekendtgørelse nr. 1069 om regler for anmeldelse af priser, tariffer og andre betin-
gelser for transport, levering og oplagring mv. af naturgas samt hel eller delvis salg af ejer-
andele i naturgasselskaber. 

2000-12-05 Rådsmøde (energi) i Bruxelles. Vigtigste punkter på dagsordenen er den fremtidige anven-
delse af el fra vedvarende energikilder og handlingsplanen for energieffektivitet. 

2000-12-05 F 15. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om Nordsøens energiressourcer. 
Af Søren Kolstrup (EL) og Frank Aaen (EL). »Hvorledes vil regeringen sikre, at udtømnin-
gen af Nordsøens energiressourcer er energipolitisk optimal og til gavn for overordnede 
samfundshensyn?« 
V 32. Af Søren Kolstrup (EL): »Folketinget opfordrer regeringen til at undersøge indførelse 
af årlige produktionslofter for udvinding af dansk olie/gas gennem opstilling af forskellige 
fremtidsscenarier, der analyserer – afhængigheden af importeret energi i de næste 30 år ved 
forskellige indvindingstakter, - muligheden for indførelse af en langsigtet selvforsyningsstra-
tegi som bl.a. tilkendegivet i »Energi 21«, - de samfundsøkonomiske perspektiver ved en 
sådan politik, og på denne baggrund påpege, hvorledes den fremtidige udnyttelse af Nordsø-
ens energiressourcer kan medvirke til at indfri ønsket om en langsigtet, bæredygtig selvfor-
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syningspolitik.« 
V 32 forkastet, idet 11 (SF og EL) stemte for, 99 (S, V, KF, DF, CD, RV, KRF, FRI, Mo-
gens Andreasen (UP) og Frank Dahlgaard (UP)) imod. 

2000-12-05 F 15. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om Nordsøens energiressourcer. 
Af Søren Kolstrup (EL) og Frank Aaen (EL). 
»Hvorledes vil regeringen sikre, at udtømningen af Nordsøens energiressourcer er energipo-
litisk optimal og til gavn for overordnede samfundshensyn?« 
V 32. Af Søren Kolstrup (EL): »Folketinget opfordrer regeringen til at undersøge indførelse 
af årlige produktionslofter for udvinding af dansk olie/gas gennem opstilling af forskellige 
fremtidsscenarier, der analyserer – afhængigheden af importeret energi i de næste 30 år ved 
forskellige indvindingstakter, - muligheden for indførelse af en langsigtet selvforsyningsstra-
tegi som bl.a. tilkendegivet i »Energi 21«, - de samfundsøkonomiske perspektiver ved en 
sådan politik, og på denne baggrund påpege, hvorledes den fremtidige udnyttelse af Nordsø-
ens energiressourcer kan medvirke til at indfri ønsket om en langsigtet, bæredygtig selvfor-
syningspolitik.« 
V 32 forkastet, idet 11 (SF og EL) stemte for, 99 (S, V, KF, DF, CD, RV, KRF, FRI, Mo-
gens Andreasen (UP) og Frank Dahlgaard (UP)) imod. 

2000-12-06 Bekendtgørelse nr. 1090 om adgang til opstrømsrørledningsnet. 

2000-12-12 DENERCO-gruppen gør oliefund i Nordsøen. 

2000-12-15 Bekendtgørelse nr. 1182 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksom-
heder med elforsyningsnet over 150 kV. 

2000-12-15 Bekendtgørelse nr. 1183 om udligning af prioriteret elektricitet produceret på vedvarende 
energianlæg. 

2000-12-15 Verdens første C02-kvoter fordeles på 8 danske elproducenter gældende fra 2001. 

2000-12-17 Bekendtgørelse nr. 1208 om sikkerhedsuddannelser, øvelser m.v. på visse havanlæg. 

2000-12-20 Lov nr. 1274 om ændring af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenå. 
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer. 

2000-12-20 
 

Lov nr. 1275 om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter 
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer. 

2000-12-20 Lov nr.1276 lov om ændring af lov om kontinentalsoklen.  
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 107 stemmer. 

2000-12-20 
 

Lov nr. 1277 om ændring af lov om elforsyning og lov om ændring af lov om tilskud til el-
produktion. 
Lovforslaget vedtaget med 98 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, KRF, FRI, Mogens Andre-
asen (UP) og Frank Dahlgaard (UP)) mod 9 (DF og EL). 

2000-12-20 Bekendtgørelse nr. 1330 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om elforsyning og lov 
om ændring af lov om tilskud til elproduktion. 

2000-12-20 Bekendtgørelse nr. 1331 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om tilskud til elprodukti-
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on. 

2000-12-20 Bekendtgørelse nr. 1363 om prisafregning og pristillæg for elektricitet produceret af visse 
vindmøller. 

2000-12-20 Bekendtgørelse nr. 1364 om pristillæg til elektricitet produceret af visse vedvarende energi-
anlæg. 

2000-12-31 Vindmøllestrømmen udgør ca. 13 % af elforbruget i år 2000. Standardvindmøllen er nu på 
mellem 1 og 2 MW. 

2001-01-01 Trådte to nye arbejdsmiljøbekendtgørelser på offshoreanlæg i kraft. 

2001-01-03 Den 1. januar 2001 trådte en ny bekendtgørelse om adgang til opstrømsrørledninger i kraft.  

2001-01-03 1. februar træder en ændring af lov om kontinentalsoklen i kraft.  

2001-01-06 B 182. Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af den direkte støtte til og mindste-
priser for el fra vedvarende energianlæg. Af Søren Kolstrup (EL) og Jette Gottlieb (EL). 
Beslutningsforslaget forkastet, idet 3 (EL) stemte for, 100 (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF, 
Mogens Andreasen (UP), Kim Behnke (UP) og Frank Dahlgaard (UP)) imod. 

2001-01-09 F 24. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om Rigsrevisionens beretning om kontrol 
af udbetaling af tilskud til vindmøller. 
Af Aase D. Madsen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Peter Skaarup (DF). 
»Vil ministeren redegøre for de forhold, der ligger til grund for Rigsrevisionens beretning 
om de manglende edb-registre til kontrol af udbetaling af tilskud til vindmøller?» Taget til-
bage. 

2001-01-11 F 21. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om gennemsigtighed i visse aktiviteter på 
energiområdet og dispositionsbegrænsninger i Elsparefonden. 
Af Aase D. Madsen (DF), Kristian Thuelesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Egil Møller 
(DF) og Peter Skaarup (DF). 
»Hvilke oplysninger kan ministeren give om, hvordan der skabes gennemsigtighed i de akti-
viteter på energiområdet, der af forbrugerne direkte bliver finansieret gennem tarifsystemets 
såkaldte PSO’er (Public Service Obligation), tillige med oplysninger om, hvorfor besparel-
ser i Miljø- og Energiministeriet er foretaget gennem dispositionsbegrænsninger i Elspare-
fonden?« 

 V 33. Af Aase D. Madsen (DF): »Idet Folketinget konstaterer, at der med de seneste års lov-
givning på elområdet er etableret automatiske finansieringskilder uden om finansloven, 
hvorved prisgennemsigtigheden på området er ikke-eksisterende, pålægges regeringen at 
sikre, at Finansudvalget jævnligt får en redegørelse for alle forbrugerbetalte pristillæg, samt 
yderligere at pålægge elselskaberne at sørge for prisgennemsigtighed på elregningerne.« V 
34. Af Erik Mortensen (S), Anni Svanholt (SF), Ebbe Kalnæs (CD), Vibeke Peschardt (RV), 
Søren Kolstrup (EL) og Ole M. Nielsen (KRF): »Folketinget konstaterer, at energiselskaber-
nes varetagelse af deres offentlige forpligtelser følger intentionerne i el-, gas- og varmefor-
syningslovene og dermed giver et væsentligt bidrag til opfyldelsen af de energipolitiske mål-
sætninger. Folketinget har noteret sig, at miljø- og energiministeren har fremsendt et akt-
stykke til Finansudvalget med anmodning om at øge Elsparefondens midler i 2001 med 30 
mio. kr. Folketinget fastslår i den forbindelse, at bevillingen til Elsparefonden også i fremti-
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den skal svare til provenuet af elsparebidraget. Folketinget opfordrer regeringen til snarest at 
fremlægge en handlingsplan for energibesparelser, herunder en udvidelse af Elsparefondens 
indsats, f.eks. fremme af køb af energieffektive apparater m.m. til handels-, service- og pro-
duktionssektoren og elvarmekonvertering i område 4 med henblik på iværksættelse i denne 
samling.« V 35. Af Peter Hansen-Nord (V) og Eva Møller (KF): »Folketinget pålægger re-
geringen at skabe sikkerhed for, at værdien af elsparebidraget fremover ubeskåret overføres 
til Elsparefonden. Folketinget noterer samtidig, at ministeren for finansåret 2001 igennem et 
aktstykke tilfører Elsparefonden et beløb, således at det samlede dispositionsbeløb i Elspare-
fonden er i overensstemmelse med værdien af Elsparebidraget.« 
V 34 vedtaget med 61 stemmer (S, SF, CD, RV, EL og KRF) mod 40 (V, KF, DF, FRI, 
DMF og Mogens Andreasen (UP)). V 33 og V 35 var dermed bortfaldet. 

2001-01-22 Bekendtgørelse nr. 37 om ændring af bekendtgørelse om statstilskud til omstilling af ældre 
boliger til kraftvarme. 

2001-01-25 Bekendtgørelse nr. 42 om ændring af bekendtgørelse nr. om pristillæg til elektricitet produ-
ceret af visse vedvarende energianlæg. 

2001-01-29 Bekendtgørelse nr. 56 om energibesparelsesaktiviteter i naturgasdistributions- og naturgas-
forsyningsselskaber. 

2001-01-31 Grænsen på 35 mio. kubikmeter for hvilke naturgasforbrugere, der har ret til valg af leve-
randør, er uændret. 

2001-02-01 L 154. Forslag til lov om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. (sol-
varmepligt). 

2001-02-08 Barmarksværkerne skal ikke betale skat af tilskud. De tusinder af nødstedte danske familier, 
der er kunder hos de såkaldte barmarksværker, kommer ikke til at betale skat af det ekstra-
ordinære tilskud på 370 millioner kroner til de små gældstyngede kraftvarmeværker. 

2001-03-14 Energistyrelsens nye klimafremskrivning viser, at Danmark er godt på vej til at nå sit mål 
om at reducere udledningen af drivhusgassen CO2. En anden, ny opgørelse over det danske 
energiforbrug i 2000 viser helt sammen tendens. 

2001-03-16 Bekendtgørelse nr. 187 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmøllepro-
duceret elektricitet m.v. 

2001-03-16 Bekendtgørelse nr. 186 om ophævelse af kapitel 2 i lov om udnyttelse af vedvarende energi-
kilder m.v. 

2001-03-28 L 205. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om miljøbeskyttelse (Beta-
ling for miljøvenlig elektricitet samt kontrol hermed samt dispensation vedrørende restpro-
dukter) fra elproducerende anlæg). 

2001-03-29 Energistyrelsen har godkendt Elsam og Eltras ansøgning om at etablere en vindmøllepark 
ved Horns Rev i Vesterhavet.  

2001-04-25 B 194. Forslag til folketingsbeslutning om retifikation af Kyoto-protokollen til De Forenede 
Nationers Rammekonvention om Klimaændringer. 

2001-04-27 L 232. Forslag til ændring af lov om gasforsyning. 

2001-05-01 Miljø- og energiministeren sender forslag til ændring af DONGs (og datterselskabers) ved-
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tægter til Folketingets Energipolitiske Udvalg . 

2001-05-08 R 17. Energipolitisk redegørelse 2001. 
V 105. Af Erik Mortensen (S), Peter Hansen-Nord (V), Eva Møller (KF), Anni Svanholt 
(SF), Ebbe Kalnæs (CD), Vibeke Peschardt (RV) og Jann Sjursen (KRF): »Folketinget kon-
staterer, at de indgåede brede politiske aftaler på energiområdet er under implementering, og 
regeringen opfordres til at sikre, at dette arbejde fortsættes således, at de energi- og miljøpo-
litiske mål nås samtidig med, at energipolitikken lever op til EU’s krav vedrørende liberali-
seringen på el- og gasområdet og Danmark indtager en aktiv rolle i udviklingen af EU’s 
energipolitik. Folketinget konstaterer ligeledes med tilfredshed, at regeringen har bedt om 
Folketingets tilslutning til, at Danmark kan ratificere Kyotoprotokollen og dermed være med 
til at skabe grundlaget for, at protokollen kan træde i kraft i 2002, således at der bliver mu-
lighed for at anvende de tre Kyoto-mekanismer. Regeringen opfordres til fortsat at arbejde 
for opfyldelse af de nationale og internationale miljømål.« V 106. Af Søren Kolstrup (EL): 
»Idet Folketinget konstaterer, at den planlagte udvinding af olie og naturgas i Nordsøen be-
tyder, at Danmark før år 2010 skifter fra at være nettoeksportør til at være nettoimportør af 
både olie og naturgas, opfordres regeringen til at regulere olie-/gasproduktionen i et samspil 
med udbygningen af vedvarende energi, så det herved opnås, at Danmark til enhver tid på 
denne side af år 2020 ikke bliver nettoimportør af energi.« 
V 105 vedtaget med 88 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV og KRF) mod 11 (DF, EL og Kim 
Behnke (UP)). V 106 var dermed bortfaldet. 

2001-05-08 F 51. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om det danske gasmarked og DONG. 
Af Ebbe Kalnæs (CD), Sonja Albrink (CD) og Annie Lunde Hansen (CD). 
»Hvad kan ministeren oplyse om udviklingen i det danske gasmarked og gasmonopolet 
DONG’s konstruktion og rolle i den danske energipolitik, herunder om DONG’s indtjening i 
2000?« 

 V 107. Af Niels Bloch Jespersen (S), Peter Hansen-Nord (V), Eva Møller (KF), Anni Svan-
holt (SF), Ebbe Kalnæs (CD), Vibeke Peschardt (RV) og Jann Sjursen (KRF): »Folketinget 
konstaterer, at miljø- og energiministeren har fremsat et forslag til lov om ændring af natur-
gasforsyningsloven, L 232, der skal ruste den danske energisektor til de kommende års ud- 
vikling på gasmarkedet nationalt og internationalt. På den baggrund tilslutter Folketinget sig, 
at – der skabes større gennemsigtighed på det danske naturgasmarked gennem selskabsmæs-
sig adskillelse af net og lager fra forsyning og handel, - de danske naturgasnet og –lagre skal 
forblive i offentligt eje, og – DONG på kommercielt grundlag får samme muligheder som 
sine konkurrenter, ligesom DONG ud fra kommercielle hensyn i særlige tilfælde kan tilbyde 
en særlig præferencetarif, hvis sådanne vilkår tilbydes i andre EU-lande, således at den dan-
ske gassektor også fremover bidrager til Danmarks forsyningssikkerhed og opfyldelse af de 
miljøpolitiske målsætninger.« V 108. Af Søren Kolstrup (EL): »Folketinget konstaterer, at 
miljø- og energiministeren med sit forslag til lov om ændring af naturgasforsyningsloven, L 
232, har valgt at forcere liberaliseringen af naturgasområdet i en takt, der er betydelig hurti-
gere end krævet af EU. Folketinget opfordrer regeringen til at udsætte liberaliseringen og i 
stedet gennemføre en vurdering af, hvorledes en eventuelt kommende opsplitning af DONG 
i selvstændige selskaber kan gennemføres, således – at der fortsat sikres en samfundsmæssig 
styring og øget demokratisering af naturgassektoren, - at de danske naturgasnet og –lagre 
forbliver i offentligt eje, og – at DONG sikres mulighed for at fortsætte og udbygge sit en-
gagement som operatør i udvindingen af olie og naturgas i Nordsøen som statslig operatør, 
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med henblik på, at den danske gassektor også fremover bidrager til Danmarks forsynings-
sikkerhed og opfyldelse af de miljøpolitiske målsætninger.« 
V 107 vedtaget med 91 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF og Kim Behnke (UP)) 
mod 3 (EL). V 108 var dermed bortfaldet. 

2001-05-08 F 55. Forespørgsel til miljø- og energiministeren om regeringens fremtidige energipolitiske 
initiativer. 
Af Martin Glerup (S), Peter Hansen-Nord (V), Eva Møller (KF), Anni Svanholt (SF), Aase 
D. Madsen (DF), Ebbe Kalnæs (CD), Vibeke Peschardt (RV), Søren Kolstrup (EL), Jann 
Sjursen (KRF) og Kim Behnke (UP). 
»Hvad kan miljø- og energiministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske ini-
tiativer set i lyset af den energipolitiske redegørelse?« 

 V 105. Af Erik Mortensen (S), Peter Hansen-Nord (V), Eva Møller (KF), Anni Svanholt 
(SF), Ebbe Kalnæs (CD), Vibeke Peschardt (RV) og Jann Sjursen (KRF): »Folketinget kon-
staterer, at de indgåede brede politiske aftaler på energiområdet er under implementering, og 
regeringen opfordres til at sikre, at dette arbejde fortsættes således, at de energi- og miljøpo-
litiske mål nås samtidig med, at energipolitikken lever op til EU’s krav vedrørende liberali-
seringen på el- og gasområdet og Danmark indtager en aktiv rolle i udviklingen af EU’s 
energipolitik. Folketinget konstaterer ligeledes med tilfredshed, at regeringen har bedt om 
Folketingets tilslutning til, at Danmark kan ratificere Kyotoprotokollen og dermed være med 
til at skabe grundlaget for, at protokollen kan træde i kraft i 2002, således at der bliver mu-
lighed for at anvende de tre Kyoto-mekanismer. Regeringen opfordres til fortsat at arbejde 
for opfyldelse af de nationale og internationale miljømål.« V 106. Af Søren Kolstrup (EL): 
»Idet Folketinget konstaterer, at den planlagte udvinding af olie og naturgas i Nordsøen be-
tyder, at Danmark før år 2010 skifter fra at være nettoeksportør til at være nettoimportør af 
både olie og naturgas, opfordres regeringen til at regulere olie-/gasproduktionen i et samspil 
med udbygningen af vedvarende energi, så det herved opnås, at Danmark til enhver tid på 
denne side af år 2020 ikke bliver nettoimportør af energi.« 
V 105 vedtaget med 88 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV og KRF) mod 11 (DF, EL og Kim 
Behnke (UP)). V 106 var dermed bortfaldet. 

2001-05-10 Bekendtgørelse nr. 323 om ændring af bekendtgørelse om honorarer og ansvarsforsikring for 
energimærkning af bygninger. 

2001-05-10 Bekendtgørelse nr. 324 om ændring af bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger. 

2001-05-10 Bekendtgørelse nr. 325 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og 
transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder. 

2001-05-14 Rådsmøde (energi) i Bruxelles. Vigtigste punkter på dagsordenen er Kommissionens forslag 
til Grønbog om energiforsyningssikkerhed og den videre udvikling af det indre marked for 
el og gas. Departementschef Leo Larsen deltager fra dansk side. 

2001-05-16 Ministermøde i IEA i Paris. Vigtigste punkter på dagsordenen er forsyningssikkerhed, bære-
dygtig udvikling og udviklingen af energimarkederne. Departementschef Leo Larsen delta-
ger fra dansk side. 

2001-05-16 Lov nr. 337 om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. (Solvarme-
pligt i nybyggeri uden for fjernvarmeområderne m.v.). Lovforslaget vedtaget med 55 stem-
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mer (S, SF, RV, EL og KRF) mod 51 (V, KF, DF, CD og Thorkild B. Fransgaard (UP)). 

2001-05-20 Gaseksplosion på Gorm-anlægget. 

2001-05-22 B 147. Forslag til folketingsbeslutning om reduktion af de midler, der bevilges som projekt-
penge gennem fonde, tilskudsordninger og puljer m.v. i Miljø- og Energiministeriet. 
Af Hans Christian Schmidt (V), Kim Andersen (V), Helga Moos (V), Bodil Thrane (V), Jens 
Vibjerg (V), Jørgen Winther (V), Henriette Kjær (KF), Eva Møller (KF), Gitte Seeberg 
(KF), Svend Aage Fauerholdt (DF) og Aase D. Madsen (DF). 
Beslutningsforslaget forkastet, idet 44 (V, KF, DF, Mogens Andreasen (UP), Frank Dahl-
gaard (UP) og Thorkild B. Fransgaard (UP)) stemte for, 56 (S, SF, CD, RV, EL og KRF) 
imod. 

2001-05-25 Bekendtgørelse nr. 532 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende og faste brænd-
stoffer. 

2001-05-29 B 194. Forslag til folketingsbeslutning om ratifikation af Kyotoprotokollen til De Forenede 
Nationers rammekonvention om klimaændringer. 
Af miljø- og energiministeren (Svend Auken). 
Beslutningsforslaget vedtaget med 88 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV og KRF) mod 9 (DF, 
Mogens Andreasen (UP), Kim Behnke (UP) og Thorkild B. Fransgaard (UP)); 3 (EL) stemte 
hverken for eller imod. 

2001-05-29 Regeringen har indgået aftale med V, KF, SF, CD og KRF om naturgasforsyningen og ener-
gispareindsatsen. 

2001-05-29 Et  stort flertal står bag, at regeringen på Danmarks vegne ratificerer Kyoto-protokollen. 
Danmark har forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21% i 2008-
2012 i forhold til niveauet i 1990, korrigeret for elimport. EL og DF stemmer imod.   

2001-05-30 B 202. Forslag til folketingsbeslutning om større samfundsandel af Nordsøens olie- og gas-
produktion. Af Søren Kolstrup (EL) og Frank Aaen (EL). Ikke behandlet. 

2001-05-31 Et flertal i Folketingets Energipolitiske Udvalg (udvalget med undtagelse af DF og EL) til-
slutter sig de fremsendte forslag til vedtægtsmæssige formål for DONG. Et mindretal (DF og 
EL) kan ikke give sin tilslutning. 

2001-06-06 Miljø- og energiminister har holdt møde sammen med den svenske näringsminister Björn 
Rosengren om lukningen af Barsebäck 2. På mødet bekræftede Björn Rosengren, at det er 
den svenske regerings ambition at lukke Barsebäck 2 med udgangen af 2003.  
De to ministre blev enige om at lade dagens møde resultere i et udbygget energipolitisk 
samarbejde mellem Sverige og Danmark bl.a. i spørgsmål om forsyningssikkerhed, udvik-
ling af el- og gasmarkederne omkring Østersøen, etablering af et fælles marked for vedva-
rende energi og etablering af et forsøgsområde for handel med klimagasser.  

2001-06-06 Bekendtgørelse nr. 527 om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning og 
lov om miljøbeskyttelse. 

2001-06-07 Lov nr. 478 om ændring af lov om elforsyning og lov om miljøbeskyttelse. (Betaling for 
miljøvenlig elektricitet og kontrol hermed samt dispensation vedrørende restprodukter fra 
elproducerende. 
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Lovforslaget vedtaget med 87 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, KRF og Mogens Andreasen 
(UP)) mod 10 (DF og EL). 

2001-06-07 Lov nr. 481 om ændring af lov om naturgasforsyning. 
Lovforslaget vedtaget med 94 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, KRF, Mogens Andreasen 
(UP) og Kim Behnke (UP)) mod 3 (EL); 7 (DF) stemte hverken for eller imod. 

2001-06-18 Det Europæiske Råd nåede til enighed om en strategi for bæredygtig udvikling.  

2001-06-18 Bekendtgørelse nr. 559 om standardvedtægter i netvirksomheder og forsyningspligtige virk-
somheder. 

2001-06-21 Bekendtgørelse nr. 583 om ændring af bekendtgørelse nr. om afgifter for tilsyns- og plan-
lægningsopgaver efter elforsyningsloven. 

2001-06-22 Bekendtgørelse nr. 598 om frist for ansøgning om bevilling til kollektiv elforsyningsvirk-
somhed. 

2001-06-23 Bekendtgørelse nr. 601 om ændring af bekendtgørelse om supplerende tilskud til elprodukti-
on. 

2001-06-23 Bekendtgørelse nr. 602 om åbningsbalancer for systemansvarlige virksomheder. 

2001-06-25 Bekendtgørelse nr. 604 om pligt til oplagring af brændstoffer i medfør af lov om elforsy-
ning. 

2001-06-26 C02-kvoter for 2001 fordeles på elproducenterne. 

2001-06-27 Dele af Gorm-anlæg taget i brug igen efter gaseksplosion. 

2001-06-29 Bekendtgørelse nr. 663 om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning og 
lov om miljøbeskyttelse. 

2001-07-02 Europa-Komissionen godkender nye afregningsregler for vedvarende energi. 
2001-07-18 Bekendtgørelse nr. 691 om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om naturgasforsy-

ning. 
2001-07-27 Energistyrelsen godkender havvindmølleprojektet ved Rødsand. 

2001-08-14 Bekendtgørelse nr. 737 om arbejde med stoffer og materialer på havanlæg. 

2001-08-21 Phillips-gruppen gør oliefund i Nordsøen. 
2001-08-24 Bekendtgørelse nr. 759 om afregningsmuligheder for egenproducenter af el. 
2001-08-24 Bekendtgørelse nr. 760 om ændring af bekendtgørelse om adgang til elforsyningsnettet m.v. 
2001-08-24 Produktionen normal igen på Gorm feltet efter gaseksplosionen 20/5/2001. 
2001-08-27 Bekendtgørelse nr. 757 om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om naturgasforsy-

ning. 
2001-08-28 Bekendtgørelse nr. 767 af lov om elforsyning. 
2001-09-13 Bekendtgørelse nr. 804 om midlertidig fritagelse for regnskabspligt for affaldsforbrændings-

anlæg for 200 og 2001. 
2001-09-17 Bekendtgørelse nr. 813 om ophævelse af bekendtgørelse om lånerammer forde regionale 

naturgasselskaber. 
2001-09-17 Bekendtgørelse nr. 816 om energispareaktiviteter i varmeforsyningsvirksomheder. 
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2001-09-17 Bekendtgørelse nr. 817 om bilæggelse af tvister vedrørende adgang til naturgaslagre. 
2001-10-00 Udvalget om indpasning af VE-elektricitet færdiggør sit arbejde. Udvalget påviser behov for 

ændringer i lovgivningen, administrationen og økonomiske incitamenter til at håndtere den 
stigende mængde bunden el. 

2001-10-01 Bekendtgørelse nr. 856 om netvirksomhedernes forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrø-
rende effektiv energianvendelse. 

2001-10-04 L 15. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om 
etablering og udnyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat og lov om visse 
havanlæg (grænseoverskridende felter, tilskud til virksomheder med et særligt godt arbejds-
miljø mv.). 

2001-10-29 Bekendtgørelse nr. 944 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og 
transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder. 

2001-11-07 Bekendtgørelse nr. 969 om energieffektivitetskrav for forkoblinger til lysstofbelysning. 
2001-11-10 Retningslinierne for Kyoto-protokollen og klimaaftalen i Bonn blev endeligt vedtaget på den 

klimakonventionens 7. partskonference (COP 7) i Marrakesh. Kyoto-aftalen forventes at 
betyde en reduktion af klimagasserne på omkring 2% i perioden 2008-2012 i forhold til ni-
veauet i 1990. 

2001-11-27 Efter folketingsvalget den 20. november dannes regeringen Anders Fogh Rasmussen med 
deltagelse af V og KF. Økonomi- og erhvervsminister samt minister for nordiske anliggen-
der Bendt Bendtsen (KF) bliver minister for energiområdet, som udskilles fra Miljø- og 
Energiministeriet og overføres til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Michael Dittmer bliver 
departementschef. 

2001-12-05 L 7. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om etab-
lering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat og lov om visse hav-
anlæg. (Grænseoverskridende felter m.v.). 

2001-12-12 Bekendtgørelse nr. 1029 om grænseværdier for stoffer og materialer der anvendes på havan-
læg. 

2001-12-21 Bekendtgørelse nr. 1108 om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og 
prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 

2002-01-24 R 2. Redegørelse for 2001 om Dansk Olie og Naturgas A/S, dets virksomhed, planer og fi-
nansiering. 

2002-02-04 Bekendtgørelse nr. 56 om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks under-
grund. 

2002-02-08 Bekendtgørelse nr. 88 om anvendelse af tekniske hjælpemidler på havanlæg. 

2002-02-08 Bekendtgørelse nr. 87 om biologiske agenser og arbejdsmiljø på havanlæg. 

2002-02-12 Lov nr. 74 om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om etablering og 
benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat og lov om visse havanlæg 
(Grænseoverskridende felter m.v.) 
Loven ændrer nedennævnte love på følgende punkter: - I undergrundsloven indsættes en 
bemyndigelse til økonomi- og erhvervsministeren til at indgå aftale med nabolande om ind-
vinding af kulbrinter, der strækker sig over sokkelgrænsen. – I rørledningsloven indsættes en 
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bestemmelse om betaling af et fortjenstelement for transport gennem dansk rørledning af 
udenlandsk produceret råolie og kondensat. Endvidere indsættes i rørledningsloven og i hav-
anlægsloven en hjemmel til at opkræve betaling for myndighedernes udgifter ved sagsbe-
handlingen. Baggrund: Det fremgik af bemærkningerne, at formålet med lovforslaget var at 
sikre den fremtidige udvikling og indtjening i forbindelse med visse aktiviteter på under-
grundsområdet. For at kunne udnytte forekomster af kulbrinter, som strakte sig over både 
Danmarks og en nabostats sokkelområde, var det nødvendigt, at der kunne indgås aftale med 
nabostaten om udnyttelsen. Det var forventningen, at den første aftale kunne indgås i 2002, 
og det var årsagen til fremsættelsen af lovforslaget. Lovforslaget var en stort set uændret 
genfremsættelse af lovforslag nr. L 15 (1. samling). 

2002-02-16 Energistyrelsen godkender opførelse af 3 vindmøller på havet ved Frederikshavn Havn. 

2002-02-19 Ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 90 af lov om ændring af lov om vedvarende energikilder 
m.v. (Solvarmepligt i nybyggeri uden for fjernvarmeområderne m.v.).  

2002-02-20 Regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, det Radikale Venstre, og Kristeligt 
Folkeparti indgik en aftale med følgende hovedindhold:  
- Elforsyningsloven ændres m.h.t. indregning af betaling for mindstekapacitet, håndtering af 
eloverløb, overtagelse af nødlidende vindmøller, elsikkerhed og beredskab.  
- Decentrale kraftvarmeværkers rammevilkår forbedres.  
- Der skabes mulighed for, at havvindmøllerne ved Samsø kan etableres. 

2002-02-28 Bekendtgørelse nr. 108 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i for-
bindelse med kulbrinteaktiviteter m.v. 

2002-03-02 Den svenske regering har med virkning fra den 1. marts besluttet af fjerne den svenske 
grænsetarif for elhandel mellem Sverige og Danmark. Fjernelsen af grænsetariffen betyder, 
at der nu frit kan handles el over grænserne uden, at der pålægges særlige omkostninger her-
til. 

2002-03-05 Redegørelse fra arbejdsgruppen til afklaring af begreberne ’indskudskapital’ og ’fri egenka-
pital’ i elforsyningslovgivningen sendes til Folketingets Energipolitiske Udvalg. 

2002-03-13 L 157. Forslag til lov om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. 
(Ophævelse af regler om solvarmepligt). 

2002-03-20 L 174. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og visse andre energilove. (Elover-
løb, indregning af kapacitetsomkostninger, overtagelse af vindmøller, elsikkerhed, bered-
skab). 

2002-05-07 Bekendtgørelse nr. 317 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende elektriske køle-
møbler til husholdningsbrug. 

2002-05-07 Bekendtgørelse nr. 318 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende vaskemaskiner 
til husholdningsbrug. 

2002-05-07 Bekendtgørelse nr. 319 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende tørretumblere til 
husholdningsbrug. 

2002-05-07 Bekendtgørelse nr. 320 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende kombinerede 
vaske-/tørremaskiner til husholdningsbrug. 
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2002-05-22 Lov nr. 315 om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. (Ophævelse 
af regler om solvarmepligt). 
Loven ophæver de bestemmelser om solvarmepligt i nybyggeri uden for fjernvarmeområ-
derne, der blev indført med lov nr. 337 af 16. maj 2001. Baggrund: Det fremgik af bemærk-
ningerne til lovforslaget, at lov nr. 337 var trådt i kraft ved bekendtgørelse nr. 90 af 19. fe-
bruar 2002. Økonomi- og erhvervsministeren havde samtidig orienteret Folketingets Energi-
politiske Udvalg om, at regeringen ville fremsætte et lovforslag om ophævelse af bestem-
melserne om solvarmepligt, idet regler om pligtmæssig etablering af solvarmeanlæg ikke var 
en del af den nye regerings politik. Det var regeringens opfattelse, at regler om solvarme-
pligt udgjorde et væsentligt indgreb i bygningsejerens ret til frit at indrette sin ejendom på 
den mest hensigtsmæssige måde. Regeringen havde tiltro til, at bygningsejeren selv iværk-
satte installation af solvarmeanlæg, hvis dette var brugerøkonomisk fordelagtigt. 
Lovforslaget vedtaget med 64 stemmer (V, DF og KF) mod 48 (S, SF, RV, EL og KRF). 

2002-05-22 Lov nr. 316 om ændring af lov om elforsyning og visse andre energilove. (Eloverløb, ind-
regning af kapacitetsomkostninger, overtagelse af vindmøller, elsikkerhed, beredskab). 
Loven ændrer følgende love: - I lov om elforsyning indsættes en bestemmelse, der giver de 
systemansvarlige virksomheder mulighed for at nedregulere eller afbryde miljøvenlig elpro-
duktion for at modvirke en forudsigelig risiko for kritisk eloverløb. Endvidere indsættes en 
bestemmelse, hvorefter de systemansvarlige virksomheder kan overtage private vindmøller, 
der er økonomisk nødlidende. – I lov om naturgasforsyning, i lov om varmeforsyning og i 
lov om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter indsættes en bestemmelse om, 
at energivirksomheder, som omfattes af disse love, skal varetage beredskabsopgaver i krise-
situationer. – I lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel indsættes en be-
stemmelse, der giver Elektricitetsrådet hjemmel til at bemyndige offentlige myndigheder og 
private foretagender til at bistå rådet med at gennemføre tilsyn af stærkstrømsanlæg og med 
at give information om elsikkerhed. Baggrund: Det fremgik af bemærkningerne til lov-
forslaget, at det udmøntede en aftale af 20. februar 2002 mellem regeringen, Socialdemokra-
tiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om ændringer på 
forskellige områder inden for elforsyningen, hvor der var konstateret behov for at ajourføre 
og præcisere reglerne i lyset af udviklingen. 
Lovforslaget vedtaget med 112 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 2 (EL). 

2002-06-06 Bekendtgørelse nr. 432 om ændring af bekendtgørese onm indtægtsrammer og åbningsba-
lancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV 
og derunder. 

2002-06-11 Bekendtgørelse nr. 444 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af transmissionsnet-
tet m.v. 

2002-06-11 Bekendtgørelse nr. 526 af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. 

2002-06-14 Bekendtgørelse nr. 454 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om 
elforsyning og visse andre energilove. 

2002-06-19 Regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt 
Folkeparti indgik en aftale med følgende hovedpunkter: 
- VE-bevismarkedet udskydes og erstattes af et pristillæg på 10 øre/kWh i max. 20 år, dog 
kan pristillæg+markedspris maksimalt udgøre 36 øre/kWh. 
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- For ældre vindmøller fremlægges forslag til en tilskudsmodel senest 1. september 2002. 
- For nye møller og biomasseanlæg fastlægges en miljøbonus. 
- Der sættes et samlet loft på 130 MW for opnåelse af skrotningsbeviser. 
- Forslag til produktafgifter ifm. Energivinduer samt køl/frys samt evt. andre forslag til 
energibesparelser fremlægges i september 2002. 
- Der indføres fuld markedsåbning for naturgas fra 1/1 2004. 
- Aftaleparterne noterer sig, at regeringen inden den 1/12 2002 vil fremlægge forslag til om-
kostningseffektiv opfyldelse af Danmarks klimaforpligtelser. 

2002-06-19 Bekendtgørelse nr. 485 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til elproduktion. 

2002-06-20 Bekendtgørelse nr. 509 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om statstilskud til dækning 
af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug. 

2002-07-09 Bekendtgørelse nr. 588 om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 
på havanlæg. 

2002-07-24 Energistyrelsen har den 19. juli 2002 godkendt etableringen af 8 havvindmøller ved Røn-
land. 

2002-08-06 Regeringen har efter drøftelse med forligspartierne bag elreformen fået opbakning til at fast-
holde de gældende tidsfrister for den såkaldte skrotningsordning af vindmøller. 

2002-08-15 Bekendtgørelse nr. 681 om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og 
prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 

2002-09-11 Regeringen fremlægger et udspil om liberalisering af energimarkederne. Det politiske udspil 
blev præsenteret af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen på Dansk Industris konfe-
rence ”Fremtidens energimarked mod 2010”. 

2002-09-19 Bekendtgørelse nr. 788 om ophævelse af bekendtgørelse om prisafregning og pristillæg for 
elektricitet produceret af visse vindmøller. 

2002-09-19 Bekendtgørelse nr. 789 om energimærkning m.v. i bygninger. 

2002-10-10 L 34. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning. (Salg af elforsyningsvirksomhed). 

2002-10-30 Bekendtgørelse nr. 886 om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling på havan-
læg. 

2002-11-06 L 58. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om tilskud til elproduktion. 
(Vedvarende energi, tilladelse til elforsyningsnet på søterritoriet m.v., fortrolighed m.v.). 

2002-11-08 En arbejdsgruppe, nedsat af økonomi- og erhvervsministeren, har færdiggjort en rapport om 
udbud af havvindmøller. Arbejdsgruppens opgave har været at fastsætte rammer for kom-
mende udbud af koncessioner for udnyttelse af vind på havet. 

2002-11-13 Bekendtgørelse nr. 917 om lagerberedskab for brændstoffer i medfør af lov om elforsyning. 

2002-11-19 Regeringen sender en handlingsplan til Folketingets Energipolitiske Udvalg om opfølgning 
på SINTEF-rapporten om sikkerhed ved olie- og gasvirksomhed på Nordsøen. Det norske 
institut SINTEF Olje og Gass afsluttede 6. august 2002 sin uvildige undersøgelse af sikker-
heden på Gorm feltet. 

2002-11-29 Bekendtgørelse nr. 976 om bevillingspligtige naturgasselskabers sideordnede aktiviteter. 
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2002-12-09 Bekendtgørelse nr. 1096 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende elovne til hus-
holdningsbrug. 

2002-12-09 Bekendtgørelse nr. 1097 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende klimaanlæg til 
husholdningsbrug. 

2002-12-17 Lov nr. 1091 om ændring af lov om elforsyning og lov om tilskud til elproduktion. (Vedva-
rende energi, tilladelse til elforsyningsnet på søterritoriet m.v., fortrolighed m.v.). 
Loven ændrer lov om elforsyning, hvorved der fastsættes et midlertidigt pristillæg for elek-
tricitet fra vindmøller, indtil et VE-bevismarked bliver etableret. Endvidere indføres der krav 
om tilladelse til etablering af elforsyningsnet på søterritoriet m.v. og bestemmelser, der skal 
sikre, at alle kollektive elforsyningsvirksomheder opfylder krav om iagttagelse af fortrolig-
hed. Herudover foretager loven en lovteknisk præcisering i lov om tilskud til elproduktion. 
Baggrund: Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at ændringerne i støtten til vindmøl-
ler skete med henblik på at gennemføre intentionerne i en energipolitisk aftale af 19. juni 
2002 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre 
og Kristeligt Folkeparti. 
Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 2 (EL). 

2002-12-17 Bekendtgørelse nr. 1192 om delegation af opgaver til Energistyrelsen i medfør af elforsy-
ningsloven og lov om CO2-kvoter for elproduktion. 

2002-12-22 Hændelse på Dan feltet. Mærsk Olie og Gas AS har underrettet Energistyrelsen om, at 12 
personer på Dan feltet kom i berøring med kemikaliet ”oxygen scavenger”, som utilsigtet 
var løbet ud i et arbejdsrum i forbindelse med vedligeholdelse af et rørsystem. Kemikaliet 
anvendes til korrosionsbeskyttelse i vandinjektionssystemet. 

2003-01-07 F 28. 
Forespørgsel til økonomi- og erhvervsministeren om kulbrintebeskatningen. 
Af Keld Albrechtsen (EL) og Pernille Rosenkrantz-Theil (EL). 
»Hvad kan ministeren oplyse om regeringens planer om ændring af kulbrintebeskatningen 
m.v., herunder højere rørledningsafgift, indførelsen af CO2-afgift, ændringer i selskabsbe-
skatningen, ændringer i eller indførelse af produktionsafgift, indførelse af beskatning af 
overnormal forrentning og afvikling eller nedsættelse af fradrag?«. 
V 53. Af Keld Albrechtsen (EL), Svend Auken (S) og Morten Homann (SF). Fremsat FF 
4997 Bortfaldet FF 5013 V 54. Af Kim Andersen (V), Aase D. Madsen (DF) og Helle Sjelle 
(KF). Fremsat FF 4998 Vedtaget FF 5013. 

 V 53. Af Keld Albrechtsen (EL), Svend Auken (S) og Morten Homann (SF): »Folketinget 
opfordrer regeringen til at gennemføre en juridisk bindende løsning, som kan sikre en højere 
beskatning af Nordsøenergien, og som træder i kraft den 1. januar 2004. Folketinget opfor-
drer regeringen til at fremlægge forslaget til løsning for Folketingets partier senest den 1. 
september 2003.« V 54. Af Kim Andersen (V), Aase D. Madsen (DF) og Helle Sjelle (KF). 
»Folketinget opfordrer regeringen til, inden den 1. oktober 2003, i en redegørelse til Folke-
tinget at fremlægge de muligheder, der er for – på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig 
og afbalanceret måde – at sikre, at staten får en større andel af værdierne i forbindelse med 
den nuværende og fremtidige udnyttelse af olie- og gasressourcerne i Nordsøen. Det forud-
sættes herunder, at der samtidig kan ske drøftelser med bevillingshaverne af de koncessio-
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ner, der udløber i 2012, med henblik på en mulig forlængelse.« 
Afstemning: 
V 54 vedtaget enstemmigt med 109 stemmer. V 53 var dermed bortfaldet. 

2003-01-17 Energistyrelsen godkender opstillingen af forsøgsanlæg med bølgeenergi, Wave Dragon i 
Nissum Bredning for en periode af knap 3 år. 

2003-02-20 L 162. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov 
om varmeforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og 
amtskommuner. (Modregning ved kommuners afståelse m.v. af energivirksomheder, sikring 
af el- og varmepriser, forbrænding af kød- og benmel, søledningsanlæg til mindre øer m.v.). 

2003-02-26 Regeringen præsenterer sin nye klimastrategi ved et pressemøde i Finansministeriet. Øko-
nomi- og erhvervsministeren Bendt Bendtsen, finansminister Thor Pedersen og miljømini-
ster Hans Christian Schmidt deltog i præsentationen.  
På energiområdet er de bagvedliggende analyser udarbejdet af Energistyrelsen og beskrevet 
i to dokumentationsrapporter. 

2003-02-27 Bekendtgørelse nr. 130 af lov om naturgasforsyning. 

2003-03-10 Bekendtgørelse nr. 151 af lov om elforsyning. 

2003-03-14 Arbejdsulykke på Syd Arne. I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde på de elektriske in-
stallationer indtraf en arbejdsulykke på Syd Arne feltet, som drives af Amerada Hess ApS. 

2003-03-17 Bekendtgørelse nr. 171 om delegation af visse opgaver til Energistyrelsen. 

2003-03-21 B 120. Forslag til folketingsbeslutning om tilskud til godkendelses- og kvalitetssikringsord-
ninger inden for vedvarende energi. 
Af Bodil Kornbek (KRF), Mogens Nørgård Pedersen (KRF), Jann Sjursen (KRF) og Tove 
Videbæk (KRF). 
Beslutningsforslaget opfordrede regeringen til at fremsætte lovforslag m.v. med henblik på 
at indføre statslige tilskud til godkendelses- og kvalitetssikringsordninger for produkter ved-
rørende solenergi og biobrændsler samt til en typegodkendelsesordning for vindmøller. Hen-
sigten var at sikre kvaliteten og fremme eksportmulighederne for danske produkter. Bag-
grund: Det fremgik af bemærkningerne, at regeringen havde gennemført omfattende bespa-
relser inden for tilskud m.v. til vedvarende energi. Forslagstillerne var imod disse besparel-
ser og fandt, at staten som minimum måtte støtte kvalitetssikrings- og godkendelsesordnin-
ger for vedvarende energi, så det sikredes, at produkter, der blev solgt til forbrugerne, op-
fyldte grundliggende kvalitetskrav. 

2003-04-02 L 208. Forslag til lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 
med vand- og afløbsledninger, lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel og 
forskellige andre love. (Samling af en række sikkerhedsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen). 

2003-04-08 F 59. Forespørgsel til økonomi- og erhvervsministeren om regeringens energipolitiske initia-
tiver. 
Af Kim Andersen (V), Svend Auken (S), Aase D. Madsen (DF), Helle Sjelle (KF), Anne 
Grete Holmsgaard (SF), Martin Lidegaard (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Bodil Kornbek 
(KRF). 
»Hvad kan økonomi- og erhvervsministeren oplyse om regeringens fremtidige energipoliti-
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ske initiativer set i lyset af den energipolitiske redegørelse?« 

2003-05-02 Energistyrelsen offentliggør  redegørelse om Nordsø-operatørernes behandling af ”tæt-på 
hændelser. 

2003-05-08 Bekendtgørelse nr. 331 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning af vindmølleprodu-
ceret elektricitet m.m. 

2003-05-08 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/30/EF om fremme af anvendelsen af bio-
brændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport. 
Direktivet pålægger medlemsstaterne at indføre lovgivning og træffe de nødvendige foran-
staltninger for at sikre, at biobrændstoffer (flydende eller gasformige brændstoffer, der an-
vendes til transport og fremstillet af biomasse, dvs. biologisk nedbrydeligt affald og rester 
fra eksempelvis landbrug og skovbrug) tegner sig for en minimal andel af brændstoffet sæl-
ges på deres område. 

2003-05-09 Regeringen indgår en aftale om udviklingen af det danske energimarked og en styrkelse af 
udviklingen af nye energiteknologier med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti, Det radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti indgik aftale med følgende hoved-
punkter: 
Lex Nesa ændres, så mulighederne for salg af kommunale elforsyningsvirksomheder forbed-
res. 
- Der sikres mod prisstigninger ved salg af monopolvirksomhed. 
- Ejermæssig adskillelse af systemansvar og transmission. 
- Tilbageføring af bunden kapital til elforbrugerne mod frigørelse fra forbrugerindflydelses-
kravet. 
- Systemansvaret får mulighed for at udbyde ekstra elkapacitet af hensyn til forsyningssik-
kerheden. 
- Netvirksomhederne skal have incitamenter til at opretholde høj kvalitet og stabilitet i elnet-
tet. 
- Der afsættes 47 mio. kr. årligt til F&U med henblik på fremme af VE. 

2003-05-09 Bekendtgørelse nr. 334 om ikrafttræden af dele af lov nr. 393 af 6. juni 2002 (Lov om æn-
dring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas- og by-
gas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om kuldioxidafgift af visse energi-
produkter, lov om afgift af svovl og lov om tilskud til elproduktion). 

2003-05-20 Bekendtgørelse nr. 358 om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsynings-
loven. 

2003-05-20 Bekendtgørelse nr. 359 om naturgasforbrugeres ret til valg af leverandør. 

2003-06-03 R 15. Redegørelse for 2002 om Dansk Olie og Naturgas A/S, dets virksomhed, planer og 
finansiering. Af finansministeren (Thor Pedersen). 

2003-06-10 Lov nr. 452 om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov om var-
meforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amts-
kommuner. (Modregning ved kommuners afståelse m.v. af energivirksomheder, sikring af 
el- og varmepriser, forbrænding af kød- og benmel, søledningsanlæg til mindre øer m.v.).  
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Loven foretager følgende ændringer: - I lov om elforsyning, lov om varmeforsyning og lov 
om kommunal udligning m.v. ændres bestemmelserne om fuld modregning i bloktilskud af 
nettoprovenuet (fratrukket indskudskapitalen) ved kommuners og amtskommuners afståelse 
af energivirksomheder. Fremover sker modregning med 40 pct. Af det samlede provenu og 
deponering over 10 år af det resterende beløb. Hvis der ikke sker deponering, modregnes 60 
pct. Det fastsættes samtidig, at priserne for ydelser fra en kollektiv energivirksomhed ikke 
kan stige som følge af overdragelse af virksomheden. – I lov om elforsyning og lov om til-
skud til elproduktion får økonomi- og erhvervsministeren hjemmel til at tillade, at kød- og 
benmel anvendes til forbrænding på kraftværker, uden at dette skal følge reglerne om for-
brænding af affald. Ministeren får endvidere hjemmel til at pålægge den systemansvarlige 
virksomhed at anlægge og drive nye søledningsanlæg til mindre øer.  
Baggrund: Det fremgik af bemærkningerne og den skriftlige fremsættelse, at økonomi- og 
erhvervsministeren efter fremsættelsen af lovforslag nr. L 34 havde forhandlet med Folke-
tingets partier om fastlæggelsen af nye rammer for kommuners og amtskommuners salg af 
energivirksomheder. Hovedhensigten med lovforslaget var således at forenkle og modernise-
re bestemmelserne om statslig modregning i kommuners og amtskommuners provenu ved 
afhændelse af energivirksomheder. Det var forventningen, at lovforslaget ville fremme 
strukturudviklingen i energisektoren og gøre det lettere for de kommunale ejere at varetage 
deres ejerinteresser. Lovforslaget blev vedtaget med en række ændringsforslag fra økonomi- 
og erhvervsministeren, der havde baggrund i en aftale af 9. maj 2003 mellem regeringen og 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kri-
steligt Folkeparti om udviklingen af det danske energimarked og en styrkelse af udviklingen 
af nye energiteknologier. 
Lovforslaget vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 2 (EL). 

2003-06-10 Lov nr. 458 om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- 
og afløbsledninger, lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel og forskellige 
andre love. (Samling af en række sikkerhedsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen). 
Med loven bliver en række tidligere selvstændige prøvningsinstanser samlet i én instans kal-
det Sikkerhedsstyrelsen. Baggrund: Formålet med lovforslaget var at øge fokus på de sik-
kerhedstekniske aspekter i forbindelse med risikoen for ulykker, brande og eksplosioner og 
på sammenhængen med den generelle sikkerhedstekniske regulering og standardisering af 
produkter, materiel, anlæg og installationer. 
Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (V, S, DF, KF, RV, EL og KRF), 8 (SF) stemte 
hverken for eller imod. 

2003-06-12 Bekendtgørelse nr. 493 om betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse til etable-
ring af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg. 

2003-06-13 Bekendtgørelse nr. 490 af lov om tilskud til elproduktion. 

2003-06-16 Bekendtgørelse nr. 512 om tilskud til elproduktion. 

2003-06-19 Bekendtgørelse nr. 563 om ændring af bekendtgørelse om energimærkning og oplysnings-
pligt vedrørende klimaanlæg til husholdningsbrug. 

2003-06-26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/Efom fælles regler for det indre marked for 
naturgas og om ophævelse af direktiv 98/30/EF. Dette direktiv omfatter en fuldstændig åb-
ning for konkurrence på de nationale gasmarkeder og bidrager således til at gennemføre et 
ægte indre gasmarked i Den Europæiske Union (EU). Gennemførelsen af det indre gasmar-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32003L0055&qid=1449573231572&rid=25
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32003L0055&qid=1449573231572&rid=25
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ked gør det muligt at styrke konkurrenceevnen og forbedre ydelsernes kvalitet, sikre forbru-
gerne rimelige priser, fastlægge regler for de offentlige serviceforpligtelser, forbedre sam-
menkoblingen og styrke forsyningssikkerheden.  

2003-06-26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF om fælles regler for det indre marked 
for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF – Erklæringer vedrørende nedluk-
nings- og affaldsforvaltningsaktiviteter. Direktivet fastlægger fælles regler for produktion, 
transmission og distribution af elektricitet. Det indeholder regler for, hvordan elsektoren skal 
organiseres og fungere, og for adgangen til markedet. Det opstiller kriterier og procedurer 
for udbud, for bevillingsudstedelse og for drift af nettene. 

2003-07-01 Bekendtgørelse nr. 630 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden 
på havanlæg. 

2003-08-01 Grænsen for hvilke naturgasforbrugere, der har ret til valg af leverandør, nedsættes til 12 
mio. m3 med virkning fra den 1. august 2003. 

2003-08-04 Energistyrelsen gennemfører en screening af mulige arealer for havvindmøller som led 
i forberedelserne af et EU-udbud af havvindmøller inden udgangen af 2003. Fire områder er 
omfattet af screeningen, nemlig Horns Rev ud for Blåvandshuk i Vesterhavet, syd for Læsø i 
Kattegat, Lysegrund ud for Nord-sjælland i Kattegat og Kriegers Flak i Østersøen. 

2003-08-18 Bekendtgørelse nr. 730 om sikkerhedsuddannelser, øvelser m.v. på visse havanlæg. 

2003-09-29 Regeringen indgik en aftale med A.P. Møller – Mærsk om at fortsætte Eneretsbevillingen i 
Nordsøen frem til 2042. 
Aftalen indebærer at: 
- A.P. Møller – Mærsk’ Eneretsbevilling fortsættes frem til 2042. 
- Staten fra juli 2012 indtræder som partner i DUC med en andel på 20 pct. Staten indtræder 
både i eksisterende aktiviteter og i alle nye aktiviteter. Staten betaler ikke for sin indtræden. 
I perioden fra 2004 og frem til 2012 betaler DUC et beløb til staten, der svarer til 20 pct. Af 
overskuddet. 
- Den eksisterende royalty på 8,5 pct. Afskaffes pr. 1. januar 2004. Rørledningsafgiften på 5 
pct. Af produktionsværdien modregnes frem til 2012, hvorefter den også afskaffes. 
- Kulbrintefradraget reduceres fra 250 pct. Til 30 pct. For nye investeringer. For allerede 
afholdte investeringer reduceres kulbrintefradraget fra 250 pct. Til 100 pct. Samtidig reduce-
res kulbrinteskattesatsen fra 70 pct. Til 52 pct. 
- Feltbeskatningen ophæves pr. 1. januar 2004. Det betyder, at der ikke længere skal opgøres 
en indkomst fra hvert felt. I stedet udarbejdes en samlet indkomstopgørelse for alle felter. 

2003-10-07 R 2. Redegørelse om Nordsøen og den historiske fordeling af værdierne mellem staten og 
bevillingshaverne, om forventningerne til den fremtidige olie- og gasproduktion fra den dan-
ske del af Nordsøen og om aftalen af 29. september 2003. 

2003-10-08 L 8. Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter for elproduktion. (Fastsættelse af 
CO2-kvote for 2004 og ændret anvendelse af afgiftsprovenu). 

2003-10-08 B 7. Forslag til folketingsbeslutning om indgåelse af aftale mellem økonomi- og erhvervs-
ministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforsk-
ning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund. 
Med folketingsbeslutningen meddeler Folketinget sit samtykke til, at økonomi- og er-
hvervsministeren på statens vegne indgår aftale med A.P. Møller – Mærsk A/S og Mærsk 
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Olie og Gas AS om fortsættelse af virksomheden i henhold til eneretsbevillingen til efter-
forskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund frem til og med den 8. juli 
2042. Baggrund: Det fremgik af bemærkningerne til beslutningsforslaget, at økonomi- og 
erhvervsministeren på baggrund af vedtagelse nr. V 54 fra folketingsåret 2002-03 havde 
forhandlet og indgået en aftale med A.P. Møller – Mærsk A/S om forlængelse af eneretsbe-
villingen af 1962, hvortil ministeren anmodede om Folketingets samtykke. Beslutningsfor-
slaget skulle ses i sammenhæng med redegørelse nr. R 2 og lovforslag nr. L 48 og L 62. 
Beslutningsforslaget vedtaget med 64 stemmer (V, DF, KF, RV og KD) mod 43 (S, SF og 
EL). 

2003-10-09 F 8. Forespørgsel til økonomi- og erhvervsministeren om Nordsøaftalen. 
Af Keld Albrechtsen (EL) og Pernille Rosenkrantz-Theil (EL). 
»Hvad kan ministeren oplyse om redegørelsen til Folketinget om en større statslig andel af 
værdierne i forbindelse med udnyttelsen af olie- og gasressourcerne i Nordsøen, herunder 
beskatning m.v.?« 
V 7. Af Keld Albrechtsen (EL). Fremsat FF 628 Forkastet FF 651 
V 7. Af Keld Albrechtsen (EL): »Folketinget finder det af afgørende betydning, at DONG 
videreføres som et statsejet eller i hvert fald statsdomineret selskab, som med sin ekspertise 
er i stand til at repræsentere staten i Nordsøen og forvalte statens ejerandele i de til enhver 
tid eksisterende selskaber og koncessioner, herunder statens eventuelle andele i det selskab, 
som efter 2012 skal forvalte den nuværende eneretsbevilling. Folketinget opfordrer derfor 
regeringen til at stille planerne om forberedelse af salg af DONG i bero.« 
V 7 forkastet, idet 9 (SF og EL) stemte for, 63 (V, DF, KF, RV og KRF) imod; 31 (S) stemte 
hverken for eller imod. 

2003-10-20 Bekendtgørelse nr. 857 om kontrol og tilsyn med udbetalinger til visse elproduktioner og 
elproduktionsanlæg m.v. 

2003-10-21 B 11. Forslag til folketingsbeslutning om udbud af retten til at efterforske og indvinde olie 
og gas i Nordsøen efter 2012. 
Af Anne Grete Holmsgaard (SF), Aage Frandsen (SF) og Morten Homann (SF). 
Beslutningsforslaget pålagde regeringen med virkning fra 2012 at gennemføre en udbuds-
runde for alle eller hovedparten af de områder, der var omfattet af A.P. Møller – Mærsks 
eneretsbevilling. Baggrund: Økonomi- og erhvervsministeren indgik den 29. september 
2003 en aftale med A.P. Møller – Mærsk om fortsættelse af virksomheden i henhold til ene-
retsbevillingen til efterforskning og indvinding af kulbrinter frem til og med den 8. juli 2042. 
Ministeren anmodede med beslutningsforslag nr. B 7 om Folketingets samtykke til aftalen. 
Det fremgik af bemærkningerne til beslutningsforslaget, at forslagsstillerne fandt det ufor-
ståeligt og inkonsekvent, at regeringen gik efter at sælge store dele af aktiverne i Nordsøen – 
retten til indvinding af olie og gas i 30 år – til ét bestemt selskab uden at gennemføre en ud-
budsrunde med henblik på at sikre, at staten opnåede den bedst mulige pris. 

2003-10-23 B 23. Forslag til folketingsbeslutning om en ny CO2-kvotelov. 
Af Svend Auken (S), Anne Grete Holmsgaard (SF), Martin Lidegaard (RV) og Bodil Korn-
bek (KRF). 
Beslutningsforslaget pålagde regeringen at fremsætte et forslag til en ny lov om tildeling af 
CO2-kvoter i elsektoren. Lovforslaget skulle udformes efter en række nærmere angivne ret-
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ningslinjer og have virkning fra den 1. januar 2004. Baggrund: Det fremgik af bemærknin-
gerne til beslutningsforslaget , at den hidtil gældende ordning for kvotetildeling ophørte med 
udgangen af 2003. Hensigten med forslaget var at sikre opfyldelsen af de mål for reduktion 
af CO2-udslip, som Danmark havde forpligtet sig til i Kyotoaftalen og de gældende aftaler i 
EU. Beslutningforslaget blev ikke fremmet til anden behandling, idet økonomi- og er-
hvervsministeren fremsatte to lovforslag, nr. L 8 og nr. L 216, om CO2-kvoter, som blev 
vedtaget. 

2003-10-31 B 32. Forslag til folketingsbeslutning om udbud af havvindmølleparker. 
Af Svend Auken (S), Anne Grete Holmsgaard (SF), Martin Lidegaard (RV) og Bodil Korn-
bek (KD). 
Beslutningforslaget pålagde regeringen at gennemføre første runde af et udbud af havvind-
mølleparker efter nogle nærmere angivne retningslinjer. Bl.a. skulle der være mulighed for 
at dele udbuddet op i etaper, og det skulle gøres til en betingelse, at der var adgang til forsk-
ning, således at erfaringerne fra havvindmølleparkerne kunne nyttiggøres i fremtidige pro-
jekter. Baggrund: Det fremgik af bemækningerne, at baggrunden for beslutningsforslaget 
var, at regeringen kort efter sin tiltræden havde ophævet de pålæg, som den tidligere rege-
ring havde givet de store elproducenter om bygning af tre danske havvindmølleparker. Den-
ne beslutning var forslagsstillerne imod, idet det for dem var afgørende, at der gennem ud-
bygning med havvindmølleparker blev skabt sikkerhed for, at Danmark kunne opretholde en 
elproduktion, der kunne dække det danske behov, samtidig med at kravene til aflastning af 
miljøet kunne opfyldes. 

2003-11-05 L 48. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Imple-
mentering af aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og A.P. 
Møller – Mærsk A/S om efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund). 

2003-11-05 L 50. Forslag til lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion og lov om elforsyning. 
(Ophør af tilskud til nye industrielle kraft-varme-anlæg, forsyningssikkerhed). 

2003-11-05 L 52. Forslag til lov om registrering af ledningsejere. 

2003-12-10 L 105. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Ophævelse af krav om tilslut-
ningsredegørelse). 

2003-12-15 Bekendtgørelse nr. 1148 om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsba-
lancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV 
og derunder. 

2003-12-15 Bekendtgørelse nr. 1149 om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsba-
lancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV. 

2003-12-17 L 115. Forslag til lov om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til 
transport af råolie og kondensat. (Ændring af reglerne om betaling af rørledningsafgift og 
dispensationsafgift). 

2003-12-18 Bekendtgørelse nr. 1196 om bortfald af pristillæg til elektricitet fra visse vindmøller. 

2003-12-19 Tilskudsordningen vedrørende energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger op-
hører ved udgangen af 2003, idet der på den netop vedtagne Finanslov 2004 ikke længere er 
afsat nogen bevilling til ordningen. 
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2003-12-22 Energistyrelsens redegørelse for de initiativer, som styrelsen har igangsat for at forbedre 
kvaliteten af og kontrollen med energikonsulenternes arbejde er sendt til Folketingets Ener-
gipolitiske Udvalg. 

2003-12-27 Lov nr. 1229 om ændring af lov om CO2-kvoter for elproduktion. (Fastsættelse af CO2-kvote 
for 2004 og ændret anvendelse af afgiftsprovenu). 
Loven forlænger den gældende CO2-kvoteordning for elsektoren med 1 år frem til udgangen 
af 2004 samt fastlægger, at afgifter, som indbetales for overskridelse af udledningstilladelse, 
ud over til energibesparelser tillige kan anvendes til fremme af energieffektive teknologier. 
Baggrund: Ved lov nr. 376 af 2. juni 1999 blev der indført CO2-kvoter for elproduktion. Lo-
ven var efter sit indhold tidsbegrænset til udgangen af 2003. På Rådets møde den 22. juli 
2003 blev der vedtaget et direktiv (2003/87/EF), som indebar, at der ville blive igangsat et 
europæisk kvotehandelssystem fra den 1. januar 2005. Som en overgangsordning til dette 
system foreslog regeringen, at den gældende CO2-kvoteordning for elsektoren blev videre-
ført frem til det tidspunkt, hvor direktivet fik virkning i Danmark. 
Lovforslaget vedtaget med 63 stemmer (V, DF og KF) mod 48 (S, SF, EL og KD). 

2003-12-27 Lov nr. 1230 om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Implementering 
af aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og A.P. Møller – 
Mærsk A/S om efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund). 
Loven ændrer lov om anvendelse af Danmarks undergrund på to punkter: - Tidsrummet for 
en allerede meddelt tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter kan forlænges 
også ud over 50 år, når særlige omstændigheder taler herfor. – Tidsrummet for en ny tilla-
delse til indvinding af kulbrinter kan meddeles for en længere periode end 30 år, dog højst 
50 år, når særlige forhold gør det påkrævet. Baggrund: Det fremgik af bemærkningerne, at 
formålet med lovforslaget først og fremmest var at give økonomi- og erhvervsministeren 
mulighed for at implementere en aftale med A.P. Møller – Mærsk A/S om forlængelse af 
eneretsbevilligen til 2042. Forslaget skulle ses i sammenhæng med redegørelse nr. R 2, be-
slutningsforslag nr. B 7 og lovforslag nr. L 62. Der henvises til omtalen af disse forslag. 
Lovforslaget vedtaget med 96 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KD) mod 10 (SF og EL). 

27-12- 2003 Lov nr. 1232 om ændring af lov om tilskud til elproduktion og lov om elforsyning. (Ophør 
af tilskud til nye industrielle kraft-varme-anlæg, forsyningssikkerhed). 
Loven ændrer lov om tilskud til elproduktion, således at der ikke længere ydes elprodukti-
onstilskud til nye industrielle naturgas- og affaldsbaserede kraft-varme-anlæg, samt at et 
tidsbegrænset tilskud på 2 øre pr. kWh til udskiftning af eksisterende industrielle anlæg bort-
falder. Loven ændrer endvidere lov om elforsyning, således at en systemansvarlig virksom-
hed – med henblik på at varetage forsyningssikkerheden – får mulighed for mod betaling at 
kræve, at et elproduktionsanlæg, der er planlagt taget ud af drift, holdes driftsklart. Bag-
grund: Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at ophævelsen af tilskuddet til elpro-
duktion til nye industrielle kraft-varme-anlæg var et led i regeringens generelle politik om at 
reducere omfanget af erhvervstilskud, og at ændringen i elforsyningsloven blev foreslået for 
at sikre tilstedeværelsen af en tilstrækkelig produktionskapacitet i elforsyningssystemet. 
Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (V, DF og KF) mod 48 (S, SF, RV, EL og KD). 

2004-01-06 Bekendtgørelse nr. 1 om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet. 

2004-01-16 Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har sendt en ny handlingsplan, der skal be-
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grænse det overflødige standby elforbrug, til Folketingets Energipolitiske Udvalg. Hand-
lingsplanen er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Elsparefonden og ELFOR. 

2004-01-27 Energiforbrugerne for klagenævn. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og EL-
FOR enige om at etablere privat klagenævn for energi – Sikrer forbrugerne enkel klagead-
gang. Energiforbrugernes brancheklagenævn ventes klar inden sommer og skal betjenes af 
Energitilsynets sekretariat. Brancheklagenævnet for energi skal omfatte al ledningsbunden 
energi, dvs. el, gas og fjernvarme. Også Forbrugernes Hus og Forbrugerrådet er inddraget i 
etableringen. 

2004-02-11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF om fremme af kraftvarmeproduktion på 
grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked og om ændring af 
direktiv 92/42/EØF 
Målet med dette direktiv er at opnå Unionens mål om 20% større energieffektivitet i 2020 i 
forhold til niveauet i 1990 og bane vejen for yerligere forbedringer af energieffektiviteten 
efter denne dato. Det omfatter krav for alle medlemsstaterne til at fastsætte vejledende nati-
onaæe mål for ernergieffektivitetfor 2020. 
Direktivet fremmer energieffektiviteten i hele EU gennem en fælles ramme af foranstaltnin-
ger. De dækker alle trin i energi kæden, fra omdannelsen af energi og dets distrubtion til det 
endelige forbrug. Nogle foranstaltninger – dem der bygger på energieffektiviaseringsplanen 
2011 – er juridisk binende.  

2004-02-24 Lov nr. 119 om registrering af ledningsejere. 
Med loven etableres et landsdækkende ledningsejerregister, som landets kollektive lednings-
ejere m.fl. bliver forpligtet til at indberette oplysninger til vedrørende deres ledningsnet m.v. 
Loven indebærer endvidere, at entreprenører og andre, der i erhvervsøjemed graver i jorden, 
bliver forpligtet til at forespørge i registret. Baggrund: Det fremgik af lovforslagets bemærk-
ninger, at formålet var at reducere antallet af skader på nedgravede ledninger som følge af 
gravearbejder samt at lette administrationen for entreprenører og andre, der skulle identifice-
re ledninger, inden påbegyndelse af gravearbejde. 
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer. 

2004-02-23 Redegørelse om Storebæltsforbindelse sendt til Folketinget. 
Økonomi- og erhvervsministeren har sendt et notat til Folketingets Energipolitiske Udvalg, 
som redegør for arbejdet med en revurdering af rentabiliteten af en Storebæltsforbindelse. 
Notatet er udarbejdet af Energistyrelsen efter drøftelser med Elkraft System og Eltra. 

2004-03-05 Regeringens handlingsplan for forbedring af sikkerhed på Nordsøen er gennemført. Økono-
mi- og erhvervsministeren har orienteret Folketingets Energipolitiske udvalg om Energisty-
relsens gennemførelse af regeringens handlingsplan for opfølgning på SINTEF-rapporten 
om sikkerhed ved olie- og gasvirksomhed på Nordsøen. 

2004-03-12 Kollision på borerig i Nordsøen. Supplybåden VIKING DYNAMIC er sejlet ind i et ben på 
boreriggen ENSCO 71. 

2004-03-29 Lov nr. 205 om ændring af lov om varmeforsyning. (Ophævelse af krav om tilslutningsrede-
gørelse). 
Loven ændrer lov om varmeforsyning på to punkter: - Bestemmelsen om, at virksomheder, 
der leverer fjernvarme og naturgas, hvert andet år skal udarbejde en redegørelse til kommu-
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nen for tilslutning til det kolletive varmeforsyningsanlæg, ophæves. – Økonomi- og er-
hvervsministeren får hjemmel til at fastsætte regler eller træffe afgørelse om, at nærmere 
angivne forudsætninger skal lægges til grund for den kommunale varmeforsyningsplanlæg-
ning. Baggrund: Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget var et led i regeringens 
ønske om at regelforenkle, idet den foreslåede ophævelse af kravet om tilslutningsredegørel-
se ville resultere i administrative lettelser for kommunerne og de virksomheder, som levere-
de fjernvarme og naturgas. 
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 95 stemmer. 

2004-03-29 Lov nr. 206 om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af 
råolie og kondensat. (Ændring af reglerne om betaling af rørledningsafgift og dispensations-
afgift). 
Loven ændrer lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kon-
densat, således at bestemmelserne om betaling af rørledningsafgift og dispensationsafgift 
ikke finder anvendelse fra 2012 for rettighedshavere, der betaler kulbrinteskat efter reglerne 
i kulbrinteskattelovens kapitel 3 A. Baggrund: For at stille alle rettighedshavere lige ønskede 
regeringen at give rettighedshavere med tilladelse meddelt før den 1. januar 2004 mulighed 
for at vælge mellem fortsat at være omfattet af kapitel 3 i kulbrinteskatteloven eller at over-
gå til de nye regler i kapital 3 A. Det blev derfor foreslået at ændre rørledningsloven i over-
ensstemmelse hermed. Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget skulle ses i sammen-
hæng med lovforslag nr. L 62. Der henvises til omtalen af dette forslag. 
Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF, KF, RV, KD og Anders Møller (UFG)) mod 
40 (S, SF og EL). 

2004-03-29 VK-regeringen indgik 3 aftaler om udviklingen af den danske energisektor: 
• Aftale om fremtidssikring af energiinfrastrukturen mellem regeringen (Venstre og Det 

Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. 

• Aftale om vindenergi og decentral kraftvarme mv. mellem regeringen (Venstre og Det 
Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale 
Venstre og Kristendemokraterne. 

• Aftale med ELFOR om kapitalforhold i elsektoren og sikring af uafhængighed i den 
overordnede infrastruktur på elområdet. 

2004-03-31 L 216. Forslag til lov om CO2-kvoter. 

2004-04-13 F 53. Forespørgsel til økonomi- og erhvervsministeren om regeringens fremtidige energipo-
litiske initiativer. 
Af Kim Andersen (V), Svend Auken (S), Aase D. Madsen (DF), Helle Sjelle (KF), Anne 
Grete Holmsgaard (SF), Martin Lidegaard (RV), Keld Albrechtsen (EL) og Bodil Kornbek 
(KD). 
»Hvad kan økonomi- og erhvervsministeren oplyse om regeringens fremtidige energipoliti-
ske initiativer set i lyset af den energipolitiske redegørelse. 

2004-04-14 Screening af havområde ved Omø Stålgrunde i forbindelse med forberedelserne af et udbud 
af havvindmølleparker. 

2004-04-16 B 188. Forslag til folketingsbeslutning om halvering af energiforbruget i bygninger. 
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Af Anne Grete Holmsgaard (SF), Aage Frandsen (SF) og Morten Homann (SF). 
Beslutningsforslaget opfordrede regeringen til at iværksætte en politik, der ville medføre en 
halvering af varmeforbruget i nye og eksisterende bygninger inden 2020. Den samlede poli-
tik skulle indeholde en række nærmere angivne elementer og skulle senest fremlægges for 
Folketinget som led i gennemførelsen af direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om byg-
ningers energimæssige ydeevne. Baggrund: Det fremgik af bemærkningerne, at formålet 
med beslutningsforslaget var – at nedbringe varmeforbruget i hele bygningsmassen, - at 
nedbringe behovet for import af energi, - at nedbringe udslippet af drivhusgasser og – at 
styrke udviklingen af lavenergiprodukter med henblik på at gøre Danmark til et førende land 
inden for varmebesparelser og lavenergibebyggelser. 

2004-04-21 L 236. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov 
om varmeforsyning. (Sikring af uafhængighed i den overordnede infrastruktur, ændring af 
kapitalbegreber, markedsovergang for miljøvenlig elektricitet, fremme af vindmølleudbyg-
ning, privat ankenævn på energiforsyningsområdet, anvendelse af brændsler i kraft-varme-
værker m.v.). 
Lovforslaget indeholdt ændringer i lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om 
varmeforsyning. Ændringerne skulle sikre uafhængighed i den overordnede infrastruktur, 
ændre kapitalbegreber, forenkle de kollektive elforsyningsvirksomheder samt indføre mar-
kedsovergang for miljøvenlig elektricitet og fremme udbygningen af vindmøller. Ændrin-
gerne omfattede endvidere oprettelse af et privat ankenævn på energiforsyningsområdet, 
afgrænsning af Energitilsynets myndighedsrolle, koordinering af energiberedskabet og ori-
entering af Folketinget om forhold på energiforsyningsområdet. Baggrund: Det fremgik af 
bemærkningerne, at lovforslaget blev fremsat med henblik på samlet at gennemføre to ener-
gipolitiske aftaler af 29. marts 2004 og to EF-direktiver: 2003/54/EF og 2003/55/EF om fæl-
les regler for det indre marked for henholdsvis elektricitet og naturgas. De to politiske aftaler 
var en aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkepar-
ti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om fremtidssikring af energiinfrastrukturen 
og en aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale 
Venstre og Kristendemokraterne vedrørende vindenergi og decentral kraftvarme m.v. Lov-
forslaget blev ved anden behandling delt i to lovforslag. Der henvises til omtalen under L 
236 A og L 236 B. 

2004-04-23 F 57. Forespørgsel til økonomi- og erhvervsministeren om anvendelse af organisk affald og 
restprodukter til energi- og transportformål. 
Af Anne Grete Holmsgaard (SF) og Aage Frandsen (SF). 
» Hvad kan regeringen oplyse om regeringens planer for anvendelse af organisk affald og 
restprodukter til energi- og transportformål, og hvad er regeringens strategi for at indføre 
brint i energi- og transportsektoren?« 
V 107. Af Anne Grete Holmsgaard (SF), Torben Hansen (S), Martin Lidegaard (RV) og 
Bodil Kornbek (KD). Fremsat FF 11373 Bortfaldet FF 11392 V 108. Af Kim Andersen (V), 
Aase D. Madsen (DF) og Helle Sjelle (KF). Fremsat FF 11374 Vedtaget FF 11392. 

2004-04-23 V 107. Af Anne Grete Holmsgaard (SF), Torben Hansen (S), Martin Lidegaard (RV) og 
Bodil Kornbek (KD): »Folketinget opfordrer regeringen til at droppe sin 0 pct.-udmelding til 
EU om biobrændstoffer og til at fremlægge en strategi for nedbringelse af transportsektorens 
afhængighed af olie til fordel for brint og andre bæredygtige drivmidler. Strategien frem-
lægges i Folketingssamlingen 2004/05 og baseres på følgende: - en plan for, hvordan brint 
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produceret på vedvarende energi gradvist kan indfases som brændstof til biler, - en plan for, 
hvordan der på det kortere sigt kan suppleres med biobrændstoffer, der især produceres på 
basis af affald, restprodukter og spildevand fra industri, landbrug og husholdninger og fler-
årige afgrøder, - en beskrivelse af, hvorledes strategien understøtter Danmarks og EU’s mil-
jø- og naturmålsætninger og Vandrammedirektivet, - styrket F & U indsats for at nyttiggøre 
energiindholdet i affald, restprodukter og spildevand og for at udvikle brint- og brændsels-
celleteknologi, - hvordan planen kan understøttes af afgiftsomlægninger, der er provenuneu-
trale. I strategien redegøres der endvidere for, hvilke initiativer regeringen har taget siden 
2004 for at få EU til at stille krav om øget energieffektivitet i biler.« V 108. Af Kim Ander-
sen (V), Aase D. Madsen (DF) og Helle Sjelle (KF): »Folketinget konstaterer, at der i dag 
sker en omfattende udnyttelse af biomasse og affalds- og restprodukter til energiformål, og 
at udnyttelsen forventes at stige i de kommende år. Folketinget ser frem til at modtage en 
handlingsplan for den fremtidige energiinfrastruktur senest den 1. marts 2005. Folketinget 
konstaterer med tilfredshed, at handlingsplanen vil tage udgangspunkt i langsigtede analyser 
frem mod 2025, således at også den fremtidige anvendelse af nye energiteknologier, herun-
der inden for biomasse- og affaldsanvendelse, brint og transport, vil blive belyst.« 
V 108 vedtaget med 57 stemmer (V, DF og KF); 49 (S, SF, RV, EL og KD) stemte hverken 
for eller imod. V 107 var dermed bortfaldet. 

2004-04-26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/67/EF om foranstaltninger til opretholdelse af 
naturgasforsyningssikkerheden. 
Dette direktiv fastsætter foranstaltninger, der skal sikre gasforsyningssikkerheden på et pas-
sende niveau. Disse foranstaltninger vil også bidrage til et velfungerende indre gasmarked. 
Det opstiller de fælles rammer for, hvordan medlemsstaterne skal fastlægge en generel gen-
nemsigtig forsyningssikkerhedspolitik, som udelukker forskelsbehandling og er i overens-
stemmelse med et konkurrencepræget indre gasmarkeds krav, klarlægge de forskellige mar-
kedsaktørers generelle opgaver og ansvar og indføre særlige procedurer, hvorefter gasforsy-
ningen kan sikres uden forskelsbehandling. 

2004-04-28 R 15. Energipolitiske Redegørelse 2004. 

2004-05-24 Arbejdsulykke på boreplatformen ENSCO 71 i den danske del af Nordsøen, hvor ENSCO 
71 udfører en efterforskningsboring på Fasan-feltet, hvor DONG er boreoperatør. 

2004-05-28 Bekendtgørelse nr. 409 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse m.v. af asbest på hav-
anlæg. 

2004-06-02 L 236 A. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov 
om varmeforsyning. (Sikring af uafhængighed i den overordnede infrastruktur, ændring af 
kapitalbegreber, privat ankenævn på energiforsyningsområdet m.v.). 

2004-06-02 L 236 B. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om varmeforsyning. 
(Markedsovergang for miljøvenlig elektricitet, fremme af vindmølleudbygning, anvendelse 
af brændsler i kraft-varme-værker m.v.). 

2004-06-09 Lov nr. 493 lov om CO2-kvoter. 
Loven har til formål at fremme en reduktion af udledningen af drivhusgassen CO2 på en 
omkostningseffektiv måde gennem et system med omsættelige kvoter. Virksomheder, der er 
omfattet af loven, må kun udlede CO2, hvis de har en tilladelse fra økonomi- og erhvervsmi-
nisteren. Virksomheder , som har en sådan tilladelse, kan tildeles gratis CO2-kvoter, og hvis 
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virksomhedens udledning er større end den tildelte kvote, kan den ekstra udledning dækkes 
ved at købe kvoter. Omvendt kan kvoter sælges, hvis udledningen er mindre end kvoten. 
Baggrund: Lovforslaget gennemførte direktiv 2003/87/EF. Direktivet indebar, at der igang-
sattes et europæisk kvotehandelssystem fra den 1. januar 2005. Lovforslaget skulle ses i 
sammenhæng med lovforslag nr. L 229. Der henvises til omtalen af dette forslag. 
Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF og KF) mod 45 (S, SF, RV, EL og KD). 

2004-06-09 Lov nr. 494 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varme-
forsyning. (Sikring af uafhængighed i den overordnede infrastruktur, ændring af kapitalbe-
greber, privat ankenævn på energiforsyningsområdet m.v.) 
Loven ændrer lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. 
Ændringerne indebærer uafhængighed i den overordnede infrastruktur, ændrer kapitalbegre-
ber og forenkler de kollektive elforsyningsvirksomheder. Ændringerne omfatter endvidere 
oprettelse af et privat ankenævn på energiforsyningsområdet, afgrænsning af Energitilsynets 
myndighedsrolle, koordinering af energiberedskabet samt orientering af Folketinget om for-
hold på energiforsyningsområdet. Baggrund: Lovforslag nr. L 236 blev delt i to lovforslag 
ved lovforslagets anden behandling. Der henvises til omtalen under L 236. Lovforslag nr. L 
236 A omfattede de dele af lovforslag nr. L 236, der var en gennemførelse af den energipoli-
tiske aftale af 29. marts 2004 om fremtidssikring af energiinfrastrukturen og af de to direkti-
ver om fælles regler for det indre marked for elektricitet og naturgas. 
Lovforslaget vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KD) mod 1 (EL). 

2004-06-09 Lov nr. 495 om ændring af lov om elforsyning og lov om varmeforsyning. (Markedsover-
gang for miljøvenlig elektricitet, fremme af vindmølleudbygning, anvendelse af brændsler i 
kraft-varme-værker m.v.). 
Loven ændrer lov om elforsyning ved indførelse af regler om markedsovergang for miljø-
venlig elektricitet, om fremme af udbygning med vindmøller og om anvendelse af brændsler 
i kraft-varme-værker m.v. Loven ændrer endvidere lov om varmeforsyning, således at øko-
nomi- og erhvervsministeren kan inddrage overordnede samfundshensyn ved fastsættelse af 
forudsætninger, der skal lægges til grund for den kommunale varmeforsyningsplanlægning. 
Baggrund: Lovforslag nr. L 236 blev delt i to lovforslag ved lovforslagets anden behandling. 
Der henvises til omtalen under L 236. Lovforslag nr. L 236 B omfattede de dele af lov-
forslag nr. L 236, der var en gennemførelse af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 
vedrørende vindenergi og decentral kraftvarme m.v. 
Lovforslaget vedtaget med 94 stemmer (V, S, KF, SF, RV og KD) mod 15 (DF); 1 (EL) 
stemte hverken for eller imod. 

2004-06-17 Bekendtgørelse nr. 550 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om CO2-kvoter. 

2004-06-17 Bekendtgørelse nr. 564 om ændring af bekendtgørelse om delegation af visse opgaver til 
Energistyrelsen. 

2004-06-17 Bekendtgørelse nr. 693 om energimærkning og oplysningspluigt vedrørende elektriske kø-
lemøbler til husholdningsbrug. 

2004-06-18 Bekendtgørelse nr. 615 om ikrafttræden af dele af lov om ændring f lov om elforsyning, lov 
om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. 

2004-06-18 Bekendtgørelse nr. 616 om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning og 
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lov om varmeforsyning. 

2004-06-18 Bekendtgørelse nr. 571 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter. 

2004-06-24 R 21. Redegørelse for 2003 om Dansk Olie og Naturgas A/S, dets virksomhed, planer og 
finansiering. 
Af finansministeren (Thor Pedersen). 

2004-06-24 Regeringen har fremsendt en redegørelse til Energipolitisk Udvalg, Miljø- og Planlægnings-
udvalget samt Skatteudvalget for, hvordan regeringen vil implementere EU’s biobrændstof-
direktiv. Biobrændstofdirektivet kræver, at EU-Kommissionen senest 1. juli 2004 får med-
delelse om Danmarks vejledende mål for andelen af biobrændstoffer ved udgangen af 2005. 

2004-06-25 Bekendtgørelse nr. 754 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpe-
midler på havanlæg. 

2004-07-02 Prækvalifikation til udbud af havvindmøller. Energistyrelsen udbyder areal ved Horns Rev 
til opførelse af en havvindmøllepark. 

2004-07-08 Bekendtgørelse nr. 768 om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og 
prisafregning af vindmølleproduceret elektricitet m.m. 

2004-08-03 Bekendtgørelse nr. 829 om ikrafttræden af kapitel 4 i lov om CO2-kvoter. 

2004-08-20 Bekendtgørelse nr. 875 om gebyr for ydelser efter lov om fremme af energi- og vandbespa-
relser i bygninger. 

2004-08-25 Bekendtgørelse nr. 907 om forretningsorden for Energiklagenævnet. 

2004-08-26 Energistyrelsen gennemfører en screening af havområder ved Rødsand sydøst for Lolland og 
ved Gedser. Screeningen er et led i forberedelserne af et udbud af havvindmølleparker. 

2004-08-30 Bekendtgørelse nr. 899 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksom-
heder. 

2004-08-30 Bekendtgørelse nr. 913 om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, lov 
om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning (Privat ankenævn på energiområdet). 

2004-09-01 4 ansøgninger til udbud af havvindmøllepark ved Horns Rev. 

2004-10-06 L 15. Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af elinstallatører m.v. og lov om 
gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. (Adgang for 
ikkeautoriserede til at foretage visse udskiftninger m.v.). 

2004-10-08 Økonomi- og Erhvervsministeriet har gennemført et koncernprojekt om effektivisering af 
fjernvarmesektoren med deltagelse fra Energistyrelsen i samarbejde med Konkurrencestyrel-
sen og departementet. 

2004-10-18 Bekendtgørelse nr. 1014 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsy-
ning. 

2004-10-18 Bekendtgørelse nr. 1015 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsy-
ning. 

2004-10-18 Bekendtgørelse nr. 1016 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning. 
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2004-11-04 L 82. Forslag til lov om Energinet Danmark. 

2004-11-15 Energistyrelsen udbyder et areal ved Rødsand til opførelse af en havvindmøllepark. 

2004-11-19 Bekendtgørelse nr. 1121 om ændring af bekendtgørelse om netvirksomhedernes forsknings- 
og udviklingsaktiviteter vedrørende effektiv energianvendelse (Digital kommunikation og 
afskæring af klageadgang). 

2004-11-23 Bekendtgørelse nr. 1129 om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning og 
lov om varmeforsyning. 
(Markedsovergang for miljøvenlig elektricitet og fremme af vindmølleudbygning). 

2004-11-23 Bekendtgørelse nr. 1130 om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, 
lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning (Markedsovergang for miljøvenlig 
elektricitet). 

2004-11-30 Bekendtgørelse nr. 1163 om ændring af bekendtgørelse om energispareaktiviteter i kollekti-
ve elforsyningsselskaber. 

2004-11-30 Bekendtgørelse nr. 1164 om ændring af bekendtgørelse om energispareaktiviteter i natur-
gasdistributions- og naturgasforsyningsselskaber. 

2004-12-08 L 139. Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter. (Anvendelse af kreditter i kvote-
ordningen). 

2004-12-09 Bekendtgørelse nr. 1210 om ændring af bekendtgørelse om varmeplanlægning og godken-
delse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 

2004-12-09 Bekendtgørelse nr. 1260 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel på faste hav-
anlæg. 

2004-12-10 Bekendtgørelse nr. 1268 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og 
opstilling af vindmøller. 

2004-12-13 Bekendtgørelse nr. 1469 om beregning og betaling af afgift til staten fra DONG Olierør A/S. 

2004-12-13 Bekendtgørelse nr. 1470 om betaling for transport af råolie og kondensat. 

2004-12-15 Bekendtgørelse nr. 1364 om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energi-
anlæg end vindmøller. 

2004-12-15 Bekendtgørelse nr. 1365 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduce-
ret elektricitet m.m. (Vindmøllebekendtgørelsen). 

2004-12-15 Bekendtgørelse nr. 1366 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. 

2004-12-15 Bekendtgørelse nr. 1367 om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme 
m.v. 

2004-12-17 Bekendtgørelse nr. 1526 om ændring af bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive 
varmeforsyningsanlæg. 

2004-12-17 B 103. Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet strategi for udbygning af den vedva-
rende energi og et ansvarligt dansk bidrag til løsning af de globale klimaproblemer. 
Af Claus Larsen-Jensen (S), Arne Toft (S), Erik Mortensen (S), Svend Auken (S), Jan Trøj-
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borg (S), Torben Hansen (S), Henning Gjellerod (S). 

2004-12-20 Lov nr. 1382 om ændring af lov om autorisation af elinstallatører m.v. og lov om gasinstalla-
tioner og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. (Adgang for ikkeautori-
serede til at foretage visse udskiftninger m.v.). 
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer. 

2004-12-20 Lov nr. 1384 lov om Energinet Danmark. 
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV, KD og Anders Møller 
(UFG)); 1 (EL) stemte hverken for eller imod. 

2004-12-23 Bekendtgørelse nr. 1483 om ikrafttræden af lov om Energinet Danmark. 

2004-12-23 Bekendtgørelse nr. 1484 om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, 
lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. 

2004-12-23 Bekendtgørelse nr. 1520 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissi-
onsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven. 

2004-12-23 Bekendtgørelse nr. 1521 om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre ydel-
ser til elproduktionsanlæg m.v. 

2005-01-04 Bekendtgørelse nr. 7 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af 
stoffer og materialer til brug for havanlæg m.v. 

2005-01-04 Bekendtgørelse nr. 8 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) på havanlæg. 

2005-01-13 Bekendtgørelse nr. 32 om ændring af bekendtgørelse om hidtil gældende regler om sikker-
hedsmæssige forhold på havanlæg, som med visse ændringer forbliver i kraft efter lov om 
visse havanlægs ikrafttræden. 

2005-01-13 Bekendtgørelse nr. 33 om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. efter lov om vis-
se havanlæg. 

2005-01-13 Bekendtgørelse nr. 34 om ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse m.v. på havan-
læg. 

2005-01-14 Bekendtgørelse nr. 38 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionssel-
skaber. 

2005-01-17 Bekendtgørelse nr. 41 om ændring af bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse 
af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 

2005-01-17 Bekendtgørelse nr. 57 om beredskab for naturgassektoren. 

2005-01-17 Bekendtgørelse nr. 58 om beredskab for elsektoren. 

2005-01-18 Bekendtgørelse nr. 61 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed m.v. på havanlæg (Op-
hævelse af bestemmelser). 

2005-01-18 Bekendtgørelse nr. 62 om ændring af bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på 
faste havanlæg. 

2005-01-18 Bekendtgørelse nr. 63 om ændring af bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på 
flytbare anlæg. 
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2005-02-18 Efter folketingsvalget 8. februar dannes VK Regeringen Anders Fogh Rasmussen II (V og 
KF). Trafikminister Flemming Hansen (KF) udnævnes til transport- og energiminister og 
overtager energiområdet fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (KF). Thomas 
Egebo er departementschef. 

2005-03-01 B 4. Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet strategi for udbygning af den vedva-
rende energi og et ansvarligt dansk bidrag til løsning af de globale klimaproblemer. 
Af Arne Toft (S), Svend Auken (S), Jan Trøjborg (S), Torben Hansen (S), Jens Christian 
Lund (S), Mette Gjerskov (S), Rasmus Prehn (S), Kirsten Brosbøl (S). 
Efter 1.beh henvist til fornyet beh i Det Energipolitiske Udvalg (EPU). 

2005-03-02 L 119. Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter. (Anvendelse af kreditter i kvote-
ordningen). 

2005-03-10 Bekendtgørelse nr. 151 om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksom-
heder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven. 

2005-03-14 Bekendtgørelse nr. 157 om bevillingskrav for net- og forsyningspligtvirksomheder. 

2005-03-30 L 136. Forslag til lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 

2005-04-19 Cirkulære nr. 27 om energieffektivisering i statens institutioner. 
Cirkulærets formål er at begrænse statens energi- og vandforbrug ved at fremme energief-
fektive indkøb og energieffektiv adfærd i statslige institutioner samt at sikre en energieffek-
tiv drift og vedligeholdelse af de bygninger, som staten ejer  og lejer. 

2005-04-19 Bekendtgørelse nr. 283 om ændring af bekendtgørelse om kontrolmåling, justering og rens-
ning af oliefyringsanlæg. 

2005-04-20 Lovbekendtgørelse nr. 286 af lov om elforsyning. 

2005-04-20 Lovbekendtgørelse nr. 287 af lov om naturgasforsyning. 

2005-04-27 L 151. Forslag til lov om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetil-
ladelser og en statslig enhed til administration af fonden. 

2005-04-27 R 7. Energipolitisk redegørelse 2005. 

2005-04-29 Transport- og energiministeren har taget skridt til at annoncere den 6. udbudsrunde af arealer 
til efterforskning og indvinding af olie og gas i Nordsøen.  

2005-05-03 F 19. Forespørgsel Om regeringens energipolitiske initiativer. 
Af Charlotte Dyremose (KF), Lars Christian Lilleholt (V), Torben Hansen (S), Anne Grete 
Holmsgaard (SF), Per Clausen (EL), Johs. Poulsen (RV), Tina Petersen (DF). 
Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset 
af den energipolitiske redegørelse? 
V 26. Af Per Clausen (EL): Folketinget ønsker, at udfordringerne på energiområdet skal 
løses i snæver sammenhæng med miljø, beskæftigelse, forsyningssikkerhed og med størst 
mulig indflydelse for forbrugerne. Derfor opfordrer Folketinget regeringen til – at fremlæg-
ge en plan for omlægning af den danske energiproduktion og energiforbruget til transport, så 
det baseres på vedvarende energikilder i løbet af 30 år. Planen skal omfatte investeringer, i 
så vel forskning og udvikling, som egentlig etablering af energiproduktion og energilagring, 
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samt i omfattende energibesparelser. Planen tager udgangspunkt i udnyttelse af vind, sol og 
bølgekraft samt udvikling af energibærer- og lagringsteknologi. Konkret igangsættes et pro-
gram for bølgekraft, der indeholder udviklingsstøtte og en garantipris i en første fase. 
V 26 forkastet, idet 3 (EL) stemte for, 96 (V, S, DF, KF, RV og SF) imod.  

2005-05-12 Bekendtgørelse nr. 318 om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter. 

2005-05-17 Lovbekendtgørelse nr. 347 af lov om varmeforsyning. 

2005-05-25 Bekendtgørelse nr. 379 om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning. 

2005-05-25 Bekendtgørelse nr. 380 om forbrugerbeslyttelse i medfør af lov om elforsyning. 

2005-05-25 L 85. Det Energipolitiske udvalg afgav betænkning til lov om ændring af lov om fremme af 
besparelser i energiforbruget, lov om Elsparefonden og lov om fremme af energi- og vand-
besparelser i bygninger. (Konsekvenser som følge af kommunalreformen). 

2005-06-01 Lov nr. 410 om ændring af lov om CO2-kvoter. (Anvendelse af kreditter i kvoteordningen). 
Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (V, DF og KF) mod 45 (S, RV, SF og EL). 

2005-06-02 Bekendtgørelse nr. 419 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov 
om anvendelse af Danmarks undergrund. 

2005-06-08 Bekendtgørelse nr. 446 om ændring af bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om 
fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. 

2005-06-08 L 151. Det Energipolitiske Udvalg afgav betænkning over Forslag til lov om offentlig fond 
til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administrati-
on af fonden. 

2005-06-10 Regeringen indgik en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti om den fremtidige energispareindsats. Aftalen fastlægger 
rammerne for en effektiv og øget energispareindsats i de kommende år. 

2005-06-13 Bekendtgørelse nr.  462 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsy-
ning. 

2005-06-14 Bekendtgørelse nr. 469 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning. 

2005-06-14 Bekendtgørelse nr. 470 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsy-
ning. 

2005-06-15 Bekendtgørelse nr. 478 om verifikation og rapportering af CO2-udledning fra produktions-
enheder m.v. 

2005-06-17 Transport- og energiminister Flemming Hansen fremlægger regeringens langsigtede Energi-
strategi 2025. For at styrke el-markedet anbefaler regeringen, at der i 2010 etableres et elka-
bel under Storebælt. 

2005-06-20 Energistyrelsen offentliggør som supplement til Energistrategi 2025 to nye forsknings- og 
udviklingsstrategier – en strategi for brintteknologier og en strategi for flydende biobrænd-
stoffer. 

2005-06-20 Bekendtgørelse nr. 514 om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produce-
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ret ved decentral kraftvarme m.v. 

2005-06-22 Energistyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen udbyder kontrakt om etablering af et fælles 
eksternt sekretariat for huseftersynsordningen samt for den energimærkningsordning for 
bygninger og de eftersynsordninger for tekniske anlæg, der træder i kraft 1. januar 2006. 

2005-06-24 Lov nr. 584  om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om Elspare-
fonden og lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger  (Konsekvensrettelser 
som følge af kommunalreformen). 
Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget med 111 stemmer. 

2005-06-24 Lov nr. 585 om fremme af energibesparelser i bygninger. 
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 103 stemmer. 

2005-06-24 Lov nr. 587 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og 
en statslig enhed til administration af fonden. 
Lovforslaget vedtaget med 99 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL). 

2005-06-30 Energi E2 A/S har vundet det udbud, Energistyrelsen har afholdt for at etablere en 200 MW 
havvindmøllepark ved Horns Rev. Energi E2 A/S har afgivet det tilbud, der havde den lave-
ste afregningspris. 

2005-06-24 Bekendtgørelse nr. 630 om visse regler i medfør af lov om arbejdsmiljø, der er gældende på 
faste havanlæg. 

2005-06-24 Bekendtgørelse nr. 631 om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af 
udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder. (Energiaftalebekendtgørelsen). 

2005-06-24 Bekendtgørelse nr. 632 om proms- og rumvarmekriteriet i forbindelse med aftale om energi-
effektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift og til energiafgift af 
rumvarme og varmt vand (Promsbekendtgørelsen).  

2005-06-24 Bekendtgørelse nr. 681 om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med 
arbejdet på havanlæg. 

2005-06-27 Bekendtgørelse nr. 634 om program for intern overvågning for distributions- og transmissi-
onsselskaber i henhold til naturgasforsyningsloven. 

2005-06-27 Bekendtgørelse nr. 635 om program for intern overvågning for netvirksomheder, transmissi-
onsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven. 

2005-06-29 Vejledning nr. 56 til § 10 i cirkulære nr. 27 af 19. april 2005 om energieffektivisering i sta-
tens institutioner. 

2005-06-30 Bekendtgørelse nr. 676 om økonomisk regulering af Energinet.dk. 

2005-07-01 Bekendtgørelse nr. 691 om samfakturering af naturgasleverancer. 

2005-07-01 Bekendtgørelse nr. 692 om ændring af bekendtgørelse om aerosoler, trykbeholdere, simple 
trykbeholdere, trykbærende udstyr og entreprenørmateriel på havanlæg. 

2005-07-01 Bekendtgørelse nr. 693 om ændring af bekendtgørelse om kontrolmåling, justering og rens-
ning af oliefyringsanlæg. 
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2005-07-05 Bekendtgørelse nr.718 af vedtægter for den offentlige fond til varetagelse af statens delta-
gelse i kulbrintetilladelser. 

2005-07-06 EU-Kommissionen har besluttet at sende en såkaldt åbningsskrivelse til Danmark og 6 andre 
medlemslande for ikke at opfylde kravene i EU-direktivet om biobrændstoffer. 

2005-08-08 Bekendtgørelse nr. 770 om elforsyningsvirksomheders offentliggørelse af priser, tariffer, 
rabatter og vilkår. 

2005-08-22 Bekendtgørelse nr. 810 om visse regler i medfør af lov om arbejdsmiljø, der finder anven-
delse på faste havanlæg. 

2005-08-22 Bekendtgørelse nr. 811 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende elektriske lyskil-
der til husholdningsbrug. 

2005-08-22 Bekendtgørelse nr. 812 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende opvaskemaski-
ner til husholdningsbrug. 

2005-08-22 Bekendtgørelse nr. 813 om ændring af bekendtgørelse om normer for energieffektivitet i 
elektriske køleapparater til husholdningsbrug. 

2005-08-22 Bekendtgørelse nr. 814 om ændring af bekendtgørelse om energieffektivitetskrav for forkob-
linger til lysstofbelysning. 

2005-10-11 Bekendtgørelse nr. 950 om modregning i varmeprisen af CO2-kvoter tildelt til varmeproduk-
tion. 

2005-10-14 4 ansøgere er prækvalificeret til udbud af Rødsand II. 

2005-10-27 Energistyrelsen er vært for et policy-seminar om havvindmøller med deltagelse af højtståen-
de embedsmænd fra flere europæiske lande. Seminaret finder sted i forbindelse med ”Co-
penhagen Offshore Wind International Conference & Exhibition 26. – 28. oktober 2005”. 

2005-10-27 B 20. Forslag til folketingsbeslutning om mindre afhængighed af olie i transportsektoren. 
Af Steen Gade (SF), Ole Sohn (SF), Marie Fugl (SF). 
Beslutningsforslaget går ud på at gøre Danmark mindre afhængig af brug af mineralsk olie, 
når det gælder transport. Danmark skal bl.a. forpligte sig til at erstatte en vis del af oliefor-
bruget i transportsektoren med biobrændstoffer, dvs. brændstoffer udvundet af plantedele. 
Der skal endvidere etableres en forsknings- og udviklingspulje til produktion af alternativer 
til benzin og diesel baseret på affalds- og restprodukter. 

2005-10-28 Beslutningstagere fra flere europæiske lande har med input fra vindmøllesektoren i dag ved-
taget ”Københavnerstrategien 2005” (Copenhagen Strategy), som udstikker retningslinjer 
for den fremtidige udbygning med havvindmøller i Europa. 

2005-10-28 B 22. Forslag til folketingsbeslutning om igangsættelse af et nyt bølgekraftprogram. 
Af Per Clausen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Line Barfod (EL), Rune Lund (EL), Frank 
Aaen (EL). 
Beslutningsforslaget går ud på at lave et nyt program for udnyttelse af bølgeenergi. Pro-
grammet skal støtte udvikling og afprøvning af nye bølgekraftmodeller og bl.a. etablere prø-
vestationer på havet. Der skal endvidere gives økonomisk støtte til etablering og drift af bøl-
gekraftanlæg og sikres en fast høj afregningspris for den producerede strøm. 
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2005-11-02 L 45. Forslag til lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og 
transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov). 

2005-11-14 Regeringen sender sit svar på Europa-Kommissionens åbningsskrivelse om Danmarks im-
plementering af direktivet om anvendelse af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstof-
fer til transport. 

2005-11-18 Lovbekendtgørelse nr. 1100 af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport 
af råolie og kondensat. 

2005-11-18 Lovbekendtgørelse nr. 1101 af lov om kontinentalsoklen. 

2005-12-05 Bekendtgørelse nr. 1147 om deklaration af elektricitet til forbnrugerne (Elmærkningsbe-
kendtgørelsen). 

2005-12-13 Bekendtgørelse nr. 1209 om ikrafttræden af lov om fremme af energibesparelser i bygnin-
ger. 

2005-12-13 Bekendtgørelse nr. 1294 om energimærkning af bygninger. 

2005-12-13 Bekendtgørelse nr. 1295 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 

2005-12-13 Bekendtgørelse nr. 1296 om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger. 

2005-12-13 Bekendtgørelse nr. 1297 om forretningsorden for Energiklagenævbnet. 

2005-12-14 Bekendtgørelse nr. 1335 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. 

2005-12-19 Bekendtgørelse nr. 1463 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissions-
nettet m.v. 

2005-12-19 Bekendtgørelse nr. 1464 om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer for det fremti-
dige behov for gastransmissionskapacitet. 

2005-12-21 Lov nr. 1424 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport 
af kulbrinter (offshoresikkerhedslov). 
Lovforslaget skal sikre et højt niveau for sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg, dvs. bore-
platforme, som bruges til efterforskning og produktion af olie og gas. Sikkerhed og arbejds-
miljø på offshoreanlæg ikke er omfattet af arbejdsmiljøloven, men har siden 1981 haft sin 
egen lov. Det er denne lov, som nu moderniseres. Udover at sikre at sundheds- og sikker-
hedsniveauet i den danske del af Nordsøen fortsat kan være blandt de højeste, giver lov-
forslaget et bredere råderum for offshorevirksomhederne til selv at tilrettelægge sikkerheds- 
og sundhedsarbejdet. Lovforslaget har inden fremsættelsen været drøftet med arbejdsmarke-
dets parter, som har tiltrådt det. 
Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 111 stemmer. 

2005-12-21 Et konsortium bestående af Teknologisk Institut og Byggecentrum, vandt udbuddet af et 
fælles sekretariat for energimærkning af bygninger, kontrol og eftersyn af tekniske anlæg og 
huseftersynsordningen. 

2006-01-01 Indførelse af nye regler om energimærkning af bygninger og eftersyn af kedel- og varmean-
læg. Reglerne udmønter lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i byg-
ninger i kraft. Ordningerne skal fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al 
anvendelse af energi i bygninger, og er et led i udmøntningen af EU’s direktiv om bygnin-
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gers energimæssige ydeevne. I perioden 1. januar til 1. april 2006 etableres en overgangs-
ordning indtil sekretariatet vedrørende eftersyns- og mærkningsordningerne er på plads. 

2006-01-23 Bekendtgørelse nr. 39 om ændring af bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varme-
forsyningsanlæg. 

2006-01-31 Bekendtgørelse nr. 54 om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet på 
havanlæg. 

2006-02-07 Bekendtgørelse nr. 69 om ophævelse af lov om CO2-kvoter for elproduktion. 

2006-02-09 
 
  

L 156. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om 
varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udlig-
ning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner samt lov om kuldioxidafgift af 
visse energiprodukter. (Energispareaftalen, havvindmølleudbud, statens købepligt til regio-
nale eltransmissionsnet og gasdistributionsnet, kommuners påbegyndelse af nye aktiviteter i 
relation til bestemmelserne om modregning i bloktilskud m.v.). 

2006-02-22 Bekendtgørelse nr. 113 om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energi-
besparelser i bygninger. 

2006-03-20 Bekendtgørelse nr. 217 om ændring af bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg 
i bygninger. 

2006-03-20 Bekendtgørelse nr. 218 om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. 

2006-03-20 Bekendtgørelse nr. 219 om ændring af bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser 
efter lov om fremme af energibesparelse i bygninger. 

2006-03-21 Transport- og energiminister Flemming Hansen påtænker at udstede 14 nye koncessioner 
som resultat af den 6. danske udbudsrunde om koncessioner til efterforskning og indvinding 
af olie og gas. Det oplyses i en redegørelse, der blev forelagt Folketingets Energipolitiske 
Udvalg. 

2006-03-22 Energistyrelsen har forlænget overgangsordningen for energimærkning af bygninger fra 1. 
april 2006 til 31. august 2006. 

2006-03-23 Bekendtgørelse nr. 234 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra 
affaldsforbrændingsanlæg. 

2006-03-27 Bekendtgørelse nr. 263 om beskyttelse mod udsættelse for asbest i forbindelse med arbejdet 
på havanlæg. 

2006-04-04 F 42. Forespørgsel Om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer. 
Af Lars Christian Lilleholt (V), Torben Hansen (S), Tina Petersen (DF), Charlotte Dyremose 
(KF), Martin Lidegaard (RV), Anne Grete Holmsgaard (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF), 
Per Clausen (EL). 
Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset 
af den energipolitiske redegørelse? 
V 76. Af Lars Christian Lilleholt (V) , Kim Mortensen (S) , Tina Petersen (DF) , Charlotte 
Dyremose (KF) , Martin Lidegaard (RV) . Folketinget tager Energipolitisk Redegørelse 
2006 til efterretning og noterer sig med tilfredshed, at de politiske drøftelser om opfølgning 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VLACL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SKIMO.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFTIPE.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFCHDY.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFCHDY.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVMALI.aspx
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på regeringens Energistrategi 2005 er godt i gang. 
V 76 vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL). V 77 var herefter 
bortfaldet. 

2006-04-04 Elsam har den 29. marts 2006 fået tilladelse til at opføre et halmfyret kraftvarmeværk ved 
Fynsværket. 

2006-04-05 17 landes eksperter inden for energieffektivisering samles i København. Energistyrelsen er 
vært for en international workshop, hvor gennemførelsen af EUs direktiv om Miljøvenligt 
Design af Energiforbrugende Produkter er på dagsordenen. Direktivet blev vedtaget af Eu-
ropaparlamentet og Ministerrådet sidste år. 

2006-04-07 B 131. Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en vedvarende energi-fond (VE-
fonden). 
Af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Rune Lund (EL), Rune Lund (EL), Rune Lund 
(EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Søren Egge Rasmussen (EL). 
Beslutningsforslaget gik ud på at oprette en fond til omstilling af dansk energiforsyning til 
vedvarende energi. Fonden skulle bl.a. yde støtte til en udbygningsplan for solceller, sol-
varme, vindmølleparker på havet, bølgekraft og bioenergi fra økologiske skove. Fondens 
midler skulle komme fra beskatningen af Nordsøens olie- og gasforekomster. 

2006-04-07 B 132. Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet strategi for udbygning af den vedva-
rende energi og en markant styrkelse af dansk energiforskning, herunder udvikling, demon-
stration og markedsmodning. 
Af Torben Hansen (S), Kirsten Brosbøl (S), Pernille Blach Hansen (S), Jens Christian Lund 
(S), Niels Sindal (S), Arne Toft (S), Jytte Wittrock (S). 
Beslutningsforslaget gik ud på at udarbejde og iværksætte en strategi for udbygning af ved-
varende energi og energiforskning. Målet var, at Danmark skulle nå op på at dække 50 pct. 
Af sit energiforbrug med vedvarende energi. Der skulle laves en plan for en stabil udvikling 
af vindmøller på land, og mængden af energi fra vindmøller til havs skulle øges væsentligt. 
Der skulle bruges 5 mia. kr. fra forskningsbudgetterne til erhvervslivets forskning, udvikling 
og markedsmodning af ny energiteknologi. Forslaget var en delvis genfremsættelse af et 
beslutningsforslag, Socialdemokratiet har fremsat to gange tidligere, senest som beslutnings-
forslag nr. B 4 i folketingsåret 2004-05, 2. samling. 

2006-04-19 Bekendtgørelse nr. 339 om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. 

2006-04-19 R 12. Om energipolitisk redegørelse 2006. 

2006-04-28 Energi E2 A/S, E.ON Sverige og DONG VIND A7S vinder havmøllekoncession ved 
Rødsand. Et konsortium bestående af Energi E2 A/S, E.ON Sverige og DONG VIND A/S 
har vundet det udbud, Energistyrelsen har afholdt for at etablere en 200 MW havvindmølle-
park ved Rødsand. Konsortiet har afgivet det tilbud, der havde den laveste afregningspris. 
Prisen er fastsat til 49,9 øre/kWh for 50.000 fuldlasttimer. Det svarer til ca. 14 års elproduk-
tion. 

2006-08-24 Bekendtgørelse nr. 896 om nettilslutning af elproduktionsanlæg med miljøvenlige brænds-
ler.  

2006-09-11 Bekendtgørelse nr. 937 om naturgasselskabernes fakturering og specificering af omkostnin-
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ger over for modtagere af transport- og energiydelser.  

2006-09-21 Bekendtgørelse nr. 965 om økonomiske regulering af Energinet.dk. 

2006-11-15 L 76. Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven (Begrænsning af arbejdsgiver-
nes strafansvar og skærpelse af straf for visse overtrædelser, der begås af ansatte, samt udvi-
delse af lovens anvendelsesområder til indkvarteringsfaciliteter på skibe, m.v.). 

2006-11-15 L 77. Forslag om lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om 
elforsyning, lov om kystbeskyttelse, lov om havne og forskellige andre love. (Gennemførel-
se af direktiver om naturbeskyttelse på havet, m.v.). 

2006-11-17 B 41. Forslag til folketingsbeslutning om biobrændstoffer til vejtransport. 
Af Anne Grete Holmsgaard (SF) , Steen Gade (SF) , Poul Henrik Hedeboe (SF) , Ole Sohn 
(SF).  
Beslutningsforslaget gik ud på at gøre Danmark mindre afhængig af brug af mineralsk olie, 
når det gjaldt transport. Olieselskaberne skulle således forpligtes til at erstatte en vis del af 
olieforbruget i transportsektoren med biobrændstoffer, dvs. brændstoffer udvundet af plan-
tedele. Der skulle endvidere etableres en forsknings-, udviklings- og demonstrationspulje, 
hvis midler skulle anvendes til udvikling af mere miljøvenlige drivmidler og distributionssy-
stemer i transportsektoren. Forslaget var en revideret genfremsættelse af beslutningsforslag 
nr. B 20 fra folketingsåret 2005-06. 

2006-12-14 B 67. Forslag til folketingsbeslutning om at udbikle markedet for energirigtig renovering af 
bygninger.  
Af Anne Grete Holmsgaard (SF), Steen Gade (SF), Morten Homann (SF), Ole Sohn (SF).  
Beslutningsforslaget gik ud på at igangsætte nogle initiativer, der kunne udvikle markedet 
for energi- og miljørigtige renoveringer af bygninger. Hensigten var at reducere energifor-
bruget og udledningen af CO2. Der skulle bl.a. etableres eksempler på hensigtsmæssige re-
noveringer, som kunne tjene som inspiration, og der skulle etableres et viden- og kompeten-
cecenter for energirigtig renovering, som skulle opsamle viden og erfaringer om gennemfør-
te renoveringer og om nybyggeri af lavenergibygninger. 

2007-02-01 L 125. Forslag til lov om ændringer af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov 
om varmeforsyning. (Havvindmølleudbud, nettilslutning m.v.). 

2007-02-01 L 126. Forslag til lov om ændringer af lov om tilskud til elproduktion. (omlægning af tilskud 
til industrielle værker m.v.) 

2007-02-07 Lov nr. 107 om ændring af offshoresikkerhedsloven. (Begænsning af arbejdsgivernes straf-
ansvar og skærpelse af straf for visse overtrædelser, der begås af ansatte, saqmt udvidelse af 
lovens anvendelsesområder til indkvarteringsfaciliteter på skibe, m.v.) 
Loven ændrer strafansvaret for ansatte og arbejdsgivere for visse arbejdsmiljøovertrædelser 
på offshoreanlæg, så strafansvaret offshore kommer til at svare til strafansvaret på land. 
Endvidere udvides loven til også at omfatte skibe, som bruges til indkvartering af ansatte på 
offshoreanlæg. 
Lovforslaget vedtaget med 64 stemmer (V, DF og KF) mod 2 (EL); 45 (S, RV og SF) stemte 
hverken for eller imod.               

2007-02-16 Bekendtgøerlse nr. 146 om oprindelsesgaranti for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmepro-

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFANGH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFSTGA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFPOHH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SOLES.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SOLES.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFANGH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFSTGA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFMOHO.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SOLES.aspx
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duktion.  

2007-03-14 L 183. Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter. (Tildeling af CO2-kvoter for perio-
den 2008-2012 m.v.). 

2007-03-14 L 184. Forslag til lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.  

2007-03-29 B 132. Forslag til folketingsbeslutnig om indførelse af VE-brint i det danske energisystem. 
Af Per Clausen (EL), Rune Lund (EL), Frank Aaen (EL)  
Beslutningsforslaget gik ud på at få regeringen til at udarbejde en handlingsplan, der over 10 
år integrerede brugen af brint i det danske energisystem.  
Brint er ikke en ny epokegørende energikilde, men er en vigtig brik i et vedvarende energi-
samfund.  
Produktion af brint gør det bl.a. muligt at lagre overskydende vedvarende energi og udnytte 
det på dage, hvor den producerede vedvarende energi ikke kan dække det aktuelle energibe-
hov. 

2007-03-29 B 133. Forslag til folketingsbeslutning om et deltagerstyret VE-brint-samfund med fælleseje. 
Af Per Clausen (EL), Rune Lund (EL), Frank Aaen (EL)  
Beslutningsforslaget skulle ses i forlængelse af beslutningsforslag nr. B 132. Beslutningsfor-
slaget gik ud på at igangsætte en demokratisk udviklingsproces med henblik på at sikre en 
optimal udvikling af VE-brintsamfundet. Tanken var at inddrage alle relevante foreninger 
m.v. for at oprette åbne og fællesejede udviklings-, produktions- og distributionsselskaber 
vedrørende brint. 

2007-04-26 F 44. Om energi politik. 
Af Lars Christian Lilleholt (V), Kim Mortensen (S), Tina Petersen (DF), Per Ørum Jørgen-
sen (KF), Martin Lidegaard (RV), Anne Grete Holmsgaard (SF), Per Clausen (EL).  
Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset 
af den energipolitiske redegørelse? 
 
V 78.  Af Per Clausen (EL).  Idet Folketinget konstaterer:  
- at et liberaliseret energimarked er præget af kortsigtede kommercielle investeringer, som 
betyder, at dette marked hverken er velegnet til at sikre forsyningssikkerhed eller miljøhen-
syn,  
- at Dong Energys fokusering på maksimalt overskud har betydet, at de mere langsigtede 
udviklingsaktiviteter er forsvundet,  
pålægger Folketinget regeringen:  
- at droppe planerne om at sælge aktierne i DONG og ændre DONG’s formålsparagraf, så-
dan at formålet bliver at sikre danskernes forsyningssikkerhed og energi til rimelige priser 
produceret på basis af vedvarende energikilder. DONG skal fungere som en spydspids i im-
plementeringen af en energipolitisk målsætning om at gøre Danmark uafhængig af fossile 
brændstoffer. På den måde kan DONG gå i spidsen på udviklingsområdet – også hvor der 
ikke er kommercielle gevinster lige om hjørnet. 
V 78 forkastet, idet 1 (EL) stemte for, 104 (V, S, DF, KF, RV og SF) imod. 

2007-05-08 R 13. Om energi politiks redegørelse 2007.  

2007-05-29 Bekendtgørelse nr. 486 om elselskabers fakturering og specificering af omkostninger over 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELRULU.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELFRAA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELRULU.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELFRAA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VLACL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SKIMO.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFTIPE.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFPERJ.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFPERJ.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVMALI.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFANGH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
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for modtagere af transport- og energiydelser.  

2007-06-06 Lov nr. 548 om ændringer af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om elforsy-
ning, lov om kystbeskyttelse, lov om havne og forskellige andre love. (Gennemførelse af 
direktiver om naturbeskyttelse på havet, m.v.). 
Loven ændrer en række energilove, så man kan undgå forringelser af naturtyper og leveste-
der for dyr og fugle på havet i forbindelse med tilladelser til f.eks. offshoreanlæg til indvin-
ding af olie og gas, anlæg af elkabler og rørledninger samt opstilling af havvindmøller. Lo-
ven gennemfører to direktiver om naturbeskyttelse på havet. Loven indeholder endvidere 
nogle tekniske ændringer som følge af den nye kommunale udligningslov. 
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 105 stemmer. 

2007-06-06 Lov nr. 549 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varme-
forsyning. (havvindmølleudbud, nettilslutning m.v.). 

Loven ændrer lovene om energiforsyning. Det drejer sig især om ejerforholdene inden for 
elforsyningen, om styrkelse af rammerne for en velfungerende elforsyning og om gennemfø-
relse af udbudsvilkår for havvindmølleparken Rødsand 2. Endvidere ændres der i bestem-
melserne om modregning i kommunale bloktilskud, så der ikke sker dobbelt modregning, 
når en kommune vil sælge naturgasaktiviteter, som indgår i en koncernstruktur, hvori der 
også indgår el- eller varmeforsyningsaktiviteter. 

Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 107 stemmer. 

2007-06-06 Lov nr. 550 om ændring af lov om tilskud til elproduktion. (Omlægning af tilskud til indu-
strielle værker m.v.). 
Loven foretager forenklinger og præciseringer i loven om tilskud til elproduktion. Bl.a. skal 
driftstilskud kunne ydes som et engangsbeløb i stedet for som løbende ydelse, og dele af 
administrationen overflyttes til Energinet.dk. Endvidere gives mulighed for, at et tilskud kan 
afskæres, hvis kraftvarmeproduktionen ikke er højeffektiv. Hermed skabes mulighed for, at 
EU’s kraftvarmedirektiv kan gennemføres i Danmark. 
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 107 stemmer. 

2007-06-06 Lov nr. 554 om ændringer af lov om CO2-kvoter. (Tildeling af CO2-kvoter for perioden 
2008-2012 m.v.). 
Loven gennemfører den danske tildelingsplan for CO2-kvoter for perioden 2008-12. I 2004 
indførtes en CO2-kvote-regulering af en række danske virksomheder for at sikre et samlet 
loft for deres CO2-udledning. Virksomhederne får hvert år et antal omsættelige kvoter i hen-
hold til en national tildelingsplan og skal én gang årligt tilbagelevere kvoter svarende til de-
res udledning af CO2. Overskydende kvoter kan sælges til andre, som udleder mere CO2 end 
den tildelte kvote. Kvotehandelssystemets første periode omfatter årene 2005-07 og anden 
periode årene 2008-12. Tildelingsplanen skal gennemføres ved lov og godkendes af Europa-
Kommissionen. 
Lovforslaget vedtaget med 65 stemmer (V, DF, KF og Leif Mikkelsen (UFG)) mod 47 (S, 
RV, SF og EL). 

2007-06-06 Lov nr. 555 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogam. 
Loven etablerer et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Programmet 
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skal understøtte forsyningssikkerheden, sikre hensynet til det globale klima og fremme er-
hvervsudviklingen på energiområdet. Programmet omfatter en tilskudsordning for forskning, 
udvikling og demonstration af energiteknologi og skal endvidere fremme samarbejdet mel-
lem det offentlige og private virksomheder og være med til at analyse behov, identificere 
indsatsområder og udvikle strategier i et internationalt perspektiv. Programmet ledes af en 
uafhængig bestyrelse med en klar erhvervskompetence. 
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer. 

2007-06-20 Bekendtgørelse nr. 637 om ikrafttrædende af dele af loven om et Energiteknologisk Udvik-
lings- og Demonstrationsprogram.  

2007-08-21 Bekendtgørelse nr. 1024 om beredskab for elsektoren.  

2007-02-25 Bekendtgørelse nr. 1025 om beredskab for naturgassektoren. 

2007-09-12 Jakob Axel Nielsen (KF) afløser Flemming Hansen (KF) som transport- og energiminister i 
regeringen Anders Fogh Rasmussen II (V og KF). 

2007-09-19 Bekendtgørelse nr. 1096 om udbudsbetaling af pristillæg til miljøvenlig elproduktion.  

2007-09-19 Bekendtgørelse nr. 1097 om ophævelse af bekendtgørelse om adgang til elforsyningsnettet 
m.v.  

2007-09-27 Torkil Bentzen er udpeget som formand for EUDPs bestyrelse, som består af 7 medlemmer. 

2007-10-03 L 13. Forslag til lov om energiforbrugende produkter. 

2007-10-12 B 15. Forslag til folketingsbeslutning om energirigtige renovering af offentlige bygninger. 
Af Anne Grete Holmsgaard (SF), Steen Gade (SF), Ole Sohn (SF), Kristen Touborg (SF)  
Beslutningsforslaget gik ud på, at offentlige bygninger skulle renoveres på en energirigtig 
måde. Tanken var, at alle offentlige bygninger skulle gennemgås for at se, om der var mu-
lighed for energiforbedringer med hensyn til isolering, energiruder, belysning, varmepum-
per, solfangere, solceller m.v. Herefter skulle de bygninger, hvor der var basis for energifor-
bedringer, renoveres inden for 10 år efter en nærmere fastlagt plan. 

2007-11-20 Bekendtgørelse nr. 1291 om ikraftrædende dele af lov om ændring af lov om tilskud til el-
produktion.  

2007-11-23 Efter folketingsvalget 13. november 2007 dannes regeringen Anders Fogh Rasmussen III (V 
og KF). Miljøminister Connie Hedegaard (KF) udnævnes som klima- og energiminister og 
overtager energiområdet fra transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen (KF). Thomas 
Egebo bliver departementschef i det nye departement. 

2007-12-17 Bekendtgørelse nr. 1353 om ikraftræden af dele af lov om ændring af forskellige miljø- og 
energiafgiftslove.  

2008-01-07 Bekentgørelse nr. 5 om ikrafttræden af dele af lov om Energiteknologisk Udviklings- og 
Demonstrationsprogram. 

2008-02-21 Aftale mellem regeringen (V og KF), S, DF, SF, RV og NY om den danske energipolitik i 
årene 2008-2011. Aftalen sikrer blandt andet bedre vilkår for vindmøller og anden vedva-
rende energi som biomasse og biogas. Partierne var enige om, at vedvarende energi i 2011 
skal dække 20 procent af Danmarks energiforbrug. 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFANGH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFSTGA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SOLES.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFKRTO.aspx
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2008-02-21 Aftale mellem regeringen (V og KF), DF og NY om øget biomasseanvendelse og frit brænd-
selsvalg på centrale kraftværker. Aftalen indebærer, at ulrestriktionen på Skærbækværket og 
Avedøre 2 kan ophæves mod øget biomasseanvendelse på op til 700.000 tons i 2011 svaren-
de til en forøgelse af den samlede VE-andel på 1,2 pct. enheder VE. 

2008-02-27 Bekendtgørelse nr 118 om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og kreditter.  

2008-02-27 Bekendtgørelse nr. 133 om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. 

2008-03-18 Energistyrelsen har givet 10 mio. kr. i tilskud til 17 projekter i forsøgsordningen for elbiler. 
Forsøgene omfatter i alt 44 elkøretøjer i form af eldrevne personbiler, varebiler, minibusser, 
lad- samt lastbiler. Støttemodtagerne omfatter 2 regionskommuner, 6 kommuner, 5 private 
virksomheder, 2 organisationer/foreninger samt 1 vidensinstitution (2 projekter). 

2008-05-07 F 34. Om energipolitik. 
Af Lars Christian Lilleholt (V), Mette Gjerskov (S), Morten Messerschmidt (DF), Anne 
Grete Holmsgaard (SF), Per Ørum Jørgensen (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL), 
Anders Samuelsen (NY)  
Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset 
af den energipolitiske redegørelse? 
 
V 67. Af Anders Samuelsen (NY), Anne Grete Holmsgaard (SF), Johs. Poulsen (RV), Lars 
Christian Lilleholt (V), Mette Gjerskov (S), Morten Messerschmidt (DF), Per Ørum Jørgen-
sen (KF).  
Regeringens energipolitiske redegørelse 2008 afspejler, at der med den brede politiske aftale 
af 21. februar 2008 er lagt rammer for den fortsatte energipolitik.  
Folketinget konstaterer med tilfredshed, at der løbende vil blive fulgt op på aftalens imple-
mentering om 20 pct. VE i 2011 og målsætningen om et fald i bruttoenergiforbruget på 2 
pct. I 2011. Forligskredsen har konkret aftalt en række virkemidler, og herudover vil der 
blive fulgt op gennem bl.a.:  
- Udarbejdelse af en række analyser i 2008 og 2009 med optil til initiativer herunder:  
- en strategi for reduktion af energiforbruger i bygninger, herunder for hvordan man fjerner 
barrierer i den almene boligsektor,  
- tarifstruktur med mere,  
- styrkelse af energibesparelser i statslige institutioner,  
- mere effektiv indvinding af olie og gas,  
- Fremlæggelse af en årlig status for opfyldelse af mål og igangsatte analyser. 
Forslag til vedtagelse nr. V 67 vedtaget med 108 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, NY og 
Gitte Seeberg (UFG)) mod 2 (EL). 

2008-10-08 L 3. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Sikring 
af forbrugerhensyn i el og naturgasforsyningen). 

2008-10-22 Bekendtgørelse nr. 1018 om offentliggørelse af energimærkninger af bygninger og efter-
synsrapporter om kedel og varmeanlæg m.v. 

2008-10-24 B 19. Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en energiparefonde 
Af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (EL)  
Beslutningsforslaget gik ud på at etablere en energisparefond, der kunne yde rentefrie lån til 
boligejere, der ønskede at energirenovere deres bolig, og til kommuner, der ønskede at ener-

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VLACL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SMEGJ.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFMOME.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFANGH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFANGH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFPERJ.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVJOPO.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/LAANSA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/LAANSA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFANGH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVJOPO.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VLACL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VLACL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SMEGJ.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFMOME.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELLIBA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELJOSN.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELFRAA.aspx
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girenovere kommunale bygninger. Midlerne til fonden skulle tages fra statens ekstraordinæ-
re overskud på olie- og gasindvindingen i Nordsøen. 
Beslutningsforslaget forkastet, idet 2 (EL) stemte for, 109 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA) 
imod. 

2008-10-30 L 38. Forslag til lov om ændring ag forskellige love om Klima- og Energiministeriet områ-
de. (Undtagelsefra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer m.v.) 

2008-11-04 Bekendtgørelse nr. 1059 om ikrafttræden af dele af lov om ændringer af lov om elforsyning. 
(Tilskud til fremme af udbredelsen af elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionska-
pacitet). 

2008-11-05 L 55. Forslag til lov om fremme af vedvarende energi. 

2008-11-19 L 70. Forslag til lov om ændring af pffshoresikkerhedsloven. (Gennemførelse af dele af di-
rektiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, ændringer af reglerne for god-
kendelse og tilladelser m.v.). 

2008-11-27 Bekendtgørelse nr 1133 om kommuners og Energinet.dk´s deltagelse i anden virksomhed, 
som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven. 

2008-11-28 Bekendtgørelse nr. 1142 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler.  

2008-12-13 Bekendtgørelse om ikraftræden af dele af lov om ændringer af lov om elforsyning (Tilskud 
til fremme af udbredelsen af elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet). 

2008-12-15 Bekendtgørelse nr. 1297 om kommunernes indbetalinger og erklæringer efter elforsynings-
lovens §§ 37 og 37a og varmeforsyningslovens §§23 og 23m.  

2008-12-27 Bekendtgørelse nr. 1414 om ikrafttræden af dele af lov om fremme af vedvarende energi. 

2008-12-27 Lov nr. 1392 om fremme af vedvarende energi. 
Lovens formål er at fremme produktion af energi ved anvendelse af vedvarende energikil-
der. Det skal ske i overensstemmelse med klimamæssige, miljømæssige og samfundsøko-
nomiske hensyn. Hensigten er at nedbringe afhængigheden af fossile brændsler, sikre forsy-
ningssikkerheden og reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser.  
Lovforslaget var et led i gennemførelsen af en aftale af 21. februar 2008 mellem regeringen 
(V og KF), S, DF, SF, RV og NY om dansk energipolitik i årene 2008-11. 
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU), 2 (EL) stemte 
hverken for eller imod. 

2008-12-27 Lov nr. 1400 om ændring af forskellige love på Klima- og Energiministeriets område. (Und-
tagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer m.v.). 
Loven undtager en række tekniske specifikationer på Klima- og Energiministeriets område 
fra at blive offentliggjort i Lovtidende. Specifikationerne skal i stedet offentliggøres på an-
den måde, som klima- og energiministeren bestemmer. 
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 109 stemmer. 

2009-01-05 Energistyrelsen har givet Sund & Bælt tilladelse til etablering af 7 havvindmøller nord for 
Sprogø. Møllerne forventes opstillet i løbet af 2009. 

2009-01-16 Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS) har foretaget en vurdering af de geo-
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termiske reserver i hovedstadsområdet. Kortlægningen har været led i opfyldelsen af ar-
bejdsprogrammet for den licens, som HGS fik i 2001. Reserverne vurderes at kunne dække 
30-50 % af fjernvarmeproduktionen i hovedstadsområdet i flere tusind år, og kan dermed 
bidrage til at øge andelen af vedvarende energi i Danmark. Samtidig kan geotermisk varme 
fra undergrunden blive et klimavenligt supplement til de mere traditionelle måder at produ-
cere fjernvarme på. 

2009-01-20 Bekendtgørelse nr. 104 om evaluering af forskning ved De Nationale Geologiske Udersøgel-
ser for Danmark og Grønland (GEUS). 

2009-01-20 Bekendtgørelse nr. 105 om Vedtægt for De Nationale Geologiske Undesøgelser for Dan-
mark og Grønland (GEUS). 

2009-01-21 Ny portal om klimatilpaning i Danmark. Klima- og Energiministeriet har lancerer en ny por-
tal om tilpasning til klimaændringer i Danmark: www.klimatilpasning.dk. Portalen skal give 
borgere, myndigheder og erhvervsorganisationer en samlet indgang til den eksisterende vi-
den om klimaændringer.  

2009-01-26 Nyt globalt agentur skal styrke grøn energi. Stiftelsen af verdens første internationale agen-
tur for vedvarende energi – IRENA (International Renewable Energy Agency). IRENAs 
opgave bliver at samle og formidle viden om vedvarende energi, og yde rådgivning til de 
enkelte medlemslande. Danmark har sammen med Tyskland og Spanien spillet en stor rolle i 
oprettelsen af IRENA, der får en bred medlemskreds af ilande og ulande. 

2009-02-02 Ny arbejdsgruppe skal definere frentidens intelligente elmålere. En ny arbejdsgruppe er ned-
sat, som skal komme med forslag til de krav, der skal stilles til elmålere for at de kan med-
virke til at fremme udbredelsen og brugen af det intelligente elforbrug. Klima- og energimi-
nister Connie Hedegaard har taget initiativ til dette arbejde sammen med partierne bag den 
energipolitiske aftale fra februar sidste år. 

2009-02-16 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter nu 2 projekter, 
der tilsammen omfatter både forskning, udvikling og demonstration af ny teknologi til pro-
duktion af 2. generations bioethanol til transport. 

2009-02-17 F 29. Om vedvarende energi.  
Af Frank Aaen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Line Barfod (EL), Per Clausen (EL)  
Ministeren bedes redegøre for regeringens konkrete planer for, hvordan man vil sikre, at 
Danmark kan dække sit samlede energiforbrug ved hjælp af vedvarende energi inden for en 
overskuelig årrække, uden at det får negative sociale eller miljømæssige konsekvenser på 
andre områder nationalt og/eller globalt? 

2009-02-20 Energistyrelsen har givet DONG Energy tilladelse til at ombygge Avedøreværket. Dette skal 
skabe mere vedvarende energi i elforsyningen og fleksibelt brændselsvalg på Avedørevær-
ket. Betingelsen er, at selskabet samtidig øger anvendelsen af biomasse med 500.000 ton 
årligt. Hidtil har Avedøre 1 udelukkende været fyret med kul og olie, mens Avedøre 2 kan 
fyres med naturgas, olie, halm og træpiller. 

2009-03-17 B 130. Forslag til folketingsbeslutning om opkøb og destruktion af CO2-kvoter. 
Af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (EL).  
Beslutningsforslaget ville indføre et system, så energibesparelser, som blev foretaget af dan-
ske borgere, medførte opkøb og destruktion af en tilsvarende mængde CO2-kvoter. Det eksi-

http://www.klimatilpasning.dk/
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sterende markedsbaserede CO2-kvotesystem betød, at elbesparelser og ’grøn el’ ét sted mu-
liggjorde øgede CO2-udledninger et andet. Ved at sikre, at der for hvert ton CO2, danskerne 
sparede, destrueredes en tilsvarende CO2-kvote, undgik man, at kvoten blev udnyttet til at 
udlede CO2 et andet sted. 

2009-03-19 EU tilbyder kommuner og energibyer milliardstøtte til energiprojekter. 
Der er gode muligheder for, at danske energibyer og kommuner kan få støtte til perspektiv-
rige energi- og klimaprojekter via EU. EU-programmet Intelligent Energi – Europa (IEE) 
tilbyder i omkring 89 M€, eller 665 mio.kr., til at støtte europæiske projekter, der fremmer 
energieffektivitet, vedvarende energi og transport. Den Europæiske Investeringsbank står 
også parat med finansiering til bæredygtige projekter i byer, der binder sig til at gennemføre 
EU’s mål om at reducere energiforbruget med 20 pct. i 2020, anvende 20 pct. vedvarende 
energi og mindske udledningen af drivhusgasser med mindst 20 pct. 

2009-03-27 Bekendtgørelse nr. 240 om ikrattræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning 
(Pristtilæg til vindmøller og forbrændning af affld på anlæg på centrale kraftværkspladser). 

2009-03-27 Bekendtgørelse nr. 241 om ikrafttræeden af dele af lov om ændring af lov om afgift af elek-
tricitet of forskellige andre love (Forbrændning af affald på anlæg på centrale kraftværks-
pladser). 

2009-04-01 Energiaftalens pristillæg til vindmøller sættes i kraft. I energiaftalen af 21. februar 2008 blev 
aftalt nye pristillæg til vindmøller. Europa-Kommissionen den 10. marts 2009 har godkendt 
dem efter EF-Traktatens statsstøtteregler.  
Det drejer sig om det nye pristillæg på 25 øre pr. kWh i de første 22.000 fuldlasttimer og et 
pris-tillæg for skrotningsbeviser til 8 øre pr. kWh i de første 12.000 fuldlasttimer. Pristillæg-
gene gælder for vindmøller, som er nettilsluttet fra og med den 21. februar 2008. 

2009-03-31 L 181. Forslag til lov om bæredygtige biobrændstoffer. 

2009-03-31 Stramninger af krav til elforbruget på TV, vaskemaskine, opvaskemaskine, køleskab og fry-
ser. Samtidig bliver energimærkningsordningen udvidet, så også TV-apparater bliver omfat-
tet af en energimærkningsordning, som svarer til den man i dag kender fra bl.a. køleskabe. 
Det har EU’s komité for Eco-design og energimærkning af energiforbrugende apparater net-
op vedtaget. 

2009-04-01 EU-kommissionen offentliggør en hvidbog for klimatilpasning, der sætter gang i en EU-
proces, der skal medvirke til at reducere europæernes sårbarhed over for klimaforandringer-
ne. Hvidbogen fastslår, at EU på alle områder skal have indtænkt konsekvenserne af klima-
forandringerne i EU-politikker, fonde og forskningsprogrammer. 
Samtidig lægges der op til, at der bliver udviklet et nyt fælleseuropæisk centrum for udveks-
ling af information, som skal medvirke til at styrke koordineringen af en klimatilpasnings-
indsats medlemslandene imellem. 

2009-04-02 B 161. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et energimærke på forbrugerelektro-
nik. 
Af Benny Engelbrecht (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Thomas Jensen 
(S), Kim Mortensen (S).  
Beslutningsforslaget gik ud på at indføre en energimærkningsordning for forbrugerelektro-
nik som den, man kendte fra hårde hvidevarer, dvs. mærkningsordning, der på en skala fra 
A++ til G angav, hvor energieffektivt produktet var, således at forbrugerne kunne vælge 
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energirigtigt, når de købte forbrugerelektronik. 

2009-04-02 Klima- og energiminister Connie Hedegaard har udpeget tre nye Energibyer. Det blev Al-
bertslund, Herning og Århus. De er nu – sammen med Kolding, København og Skive – 
blandt de seks Energibyer, der får en særlig mulighed for at promovere sig frem mod klima-
konferencen i København i december. 

2009-04-03 Bekendtgørelse nr. 279 om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. 

2009-04-07 Bekendtgørelse nr. 278 om ikrafttræden af lov om statstilskud til renoverings- og bygnings-
arbejde og energibesparende materialer i helårsboliger. 

2009-04-07 Bekendtgørelse nr. 280 om henlæggelse af beføjelser efter lov om stats tilskud til renove-
rings og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger til Erhvervs- og 
Byggestyrelsen. 

2009-04-07 Bekendtgørelse nr. 281 om statstilskud til renoverings- og bygningsabejde og energibespa-
rende materialer i helårsboliger. 

2009-04-10 Mere energieffektiv indvinding af olie og gas i Nordsøen. Klima- og energiminister Connie 
Hedegaard har aftalt en handlingsplan med operatørerne af de danske olie- og gasfelter i 
Nordsøen, der skal sikre en mere effektiv udnyttelse af energi til produktion af olie og gas. 

2009-04-15 Lov nr. 287 om ændring af offshoresikkerhedsloven. (Gennemførelse af dele af direktiv om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, ændringer af reglerne for godkendelser og 
tilladelser m.v.). 
Loven har to hovedformål. Det ene er at præcisere retten til at fastsætte regler om anerken-
delse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. Det andet er at ændre be-
stemmelserne om godkendelser og tilladelser for faste offshoreanlæg. Endvidere ændres 
bestemmelsen om, hvornår der skal anvendes anerkendte normer og standarder i forbindelse 
med offshoreanlægs konstruktion, indretning og udstyr. Loven bidrager til et højere sikker-
hedsniveau på offshoreanlæg. 
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 103 stemmer. 

2009-04-22 L 193. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Lokal medind-
dragelse i havvindmøller i forsøgsområder). 

2009-04-24 F 49. Om uafhængighed af fossile brændstoffer. 
Af Villum Christensen (LA) , Anders Samuelsen (LA)  
Vil ministeren redegøre for, hvorledes regeringen kan opfylde sin målsætning om, at Dan-
mark skal være uafhængigt af fossile brændstoffer uden også at anvende udenlandsk atom-
kraftbaseret el, når der i den offentlige energiplanlægning allerede indgår import af el fra 
udenlandsk atomkraftproduktion trods det eksisterende forbud mod at lade atomkraft indgå i 
offentlig energiplanlægning, jf. folketingsbeslutning nr. B 103 af 29. marts 1985, og redegø-
re for grundlaget for et fortsat forbud? 
 
V 75. Af Lars Christian Lilleholt (V), Morten Messerschmidt (DF), Per Ørum Jørgensen 
(KF), Villum Christensen (LA).  
Folketinget konstaterer, at der med den brede energipolitiske aftale af den 21. februar 2008 
gennemføres en markant satsning på vedvarende energi og energibesparelser frem til 2011, 
og at der med EU’s klima- og energipakke er udstukket ambitiøse rammer for den fortsatte 
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udbygning af VE og reduktioner af drivhusgasudledningen i Danmark frem mod 2020.  
VE forventes således i 2020 at udgøre 30 pct. af det endelige energiforbrug, ligesom udled-
ningen af drivhusgasser uden for den kvotebelagte sektor forventes at være reduceret med 20 
pct.  
Folketinget konstaterer desuden, at der er taget en række skridt for at øge Danmarks uaf-
hængighed af fossile brændsler samt for at reducere udledningen af drivhusgasser og gøre 
Danmark mindre afhængig af import af olie og naturgas.  
Regeringen vil i indeværende valgperiode med udgangspunkt i Klimakommissionens arbej-
de på et samfundsøkonomisk bæredygtigt og teknisk realiserbart grundlag komme med et 
konkret oplæg til, hvornår og hvordan Danmark kan blive fossilfrit. 

V 75 vedtaget med 58 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 2 (EL); 50 (S, SF og RV) stemte 
hverken for eller imod. V 74 var derved bortfaldet. 

2009-04-25 Lettere at skifte el-selskab. Friere konkurrence, enklere tilgang til informationer og mere 
gennemskuelighed for de forbrugere, der vælger at skifte elselskab. Dette skal ske ved at  
alle informationer om elforbruget samles i én, central enhed. I dag er informationer om bor-
gernes elforbrug samlet i 86 forskellige enheder. Hidtil har oplysningerne så at sige tilhørt 
energiselskaberne, der hver har samlet informationer sammen. I fremtiden skal der kun være 
ét register. 

2009-04-28 L 210. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning. (Undtagelse af Kommunekemi A/S 
fra elforsyningslovens § 37). 

2009-04-28 Bekendtgørelse nr. 324 om fritagelse for betaling af dækning af offentlige forpligtelser for 
forbrug af elektricitet til produktion af varme i medfør af §9a i lob om elforsyning. 

2009-04-30 R 17. Om energipolitik.  

2009-05-01 Danmarks største havvindmøllepark klar til udbud. Energistyrelsen offentliggør udbuddet af 
Anholt havvindmøllepark i Kattegat. Alle relevante virksomheder opfordres til at byde på 
den 400 MW store offshore vindmøllepark, som bliver den største havvindmøllepark i Dan-
mark. 

2009-05-01 Pristillæg til biogas og biomasse. I energiaftalen af 21. februar 2008 blev der aftalt nye pris-
tillæg til elektricitet fra biogas og biomasse. Pristillæggene vil blive sat i kraft den 1. juni i 
år, idet Europa-Kommissionen den 3. april 2009 har godkendt dem efter EF-Traktatens 
statsstøtteregler. Det drejer sig om det nye pristillæg på 74,5 øre pr. kWh til biogasanlæg og 
40,5 øre pr. kWh til anlæg med biogas og andre brændsler samt 15 øre pr. kWh til biomasse-
anlæg. 

2009-05-04 Forenklede godkendelsesregler for mindre husstandsmøller. Energistyrelsen og styrelsens 
Godkendelsessekretariat for Vindmøller på Risø/DTU har udarbejdet en forenklet ordning til 
teknisk godkendelse af små husstandsmøller. 

2009-05-15 B 186. Forslag til folketingsbeslutning om kommunale energiselskabers mulighed for at in-
vestere i energi- og klimaoptimale løsninger. 
Af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (EL).  
Beslutningsforslaget gik ud på at sikre kommunale energiinvesteringsselskaber mulighed for 
fuldt ud at investere i energi- og klimaoptimale løsninger. Dette betød, at kommunale sel-
skaber skulle kunne investere i alle former for energianlæg, der bidrog til en bæredygtig 
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miljøproduktion og CO2-reduktion, i energioptimale bygningsløsninger uden at risikere fra-
drag i bloktilskud og i lokale selskaber og virksomheder, hvis investeringsmidler øremærke-
des til at fremme, udvikle og producere bæredygtige og CO2-besparende teknologier i lokal-
samfundet. 

2009-05-15 B 187. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af intelligente energimålere. 
Af Margrethe Vestager (RV), Johs. Poulsen (RV).  
Beslutningsforslaget gik ud på at gennemføre forsøg hos de energikunder, der havde fået 
etableret intelligente energimålere, for at kortlægge værdien heraf og kundernes respons 
herpå. Hvis forsøgene viste, at intelligente energimålere påvirkede kundernes forbrugsmøn-
stre, skulle el-, fjernvarme- og naturgasselskaberne pålægges at etablere intelligente energi-
målere i alle bygninger. 

2009-05-17 Bekendtgørelse nr. 413 om ikrafttræden af dele af lov om fremme af vedvarende energi 
(Grøn ordning, udnyttelse af energi fra vand og vind på havet, pristillæg m.v.). 

2009-05-20 Lov nr. 386. om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Sikring af 
forbrugerhensyn i el- og naturgasforsyningen). 
Loven præciserer prisbestemmelserne i elforsyningsloven. Herved elimineres en opstået 
tvivl om fortolkning af reglerne om indregning af nyinvesteringer i net- og transmissionssel-
skabers indtægtsrammer. Loven ændrer endvidere afskrivningsreglerne i forbindelse med 
f.eks. kabellægning, således at selskaberne ikke kan opkræve beløb til afskrivning af anlæg, 
som allerede er skrottet og afskrevet. Endelig justeres naturgasforsyningsloven, så forbru-
gerne beskyttes mod prisstigninger ved overdragelse af virksomheder. Lovforslaget fremsat-
tes for at sikre forbrugerhensyn i el- og naturgasforsyningen. 
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer. 

2009-05-26 Bekendtgørelse nr. 400 om administation af tilskud til grøn ordning. 

2009-06-12 Lov nr. 468 om bæredygtige biobrændstoffer. 
Lovens formål er at fremme brugen af biobrændstoffer som erstatning for benzin og diesel-
olie. Virksomheder, som producerer eller importerer benzin eller dieselolie, får pligt til at 
sikre, at biobrændstoffer i 2010 udgør mindst 5,75 pct. Af det samlede årlige salg af benzin 
og dieselolie til transport på land. Det er endvidere et krav, at biobrændstofferne er bæredyg-
tige. Kriterierne for bæredygtighed bliver nærmere fastsat i en bekendtgørelse. Lovforslaget 
var et led i gennemførelsen af en aftale af 21. februar 2008 mellem regeringen (V og KF), S, 
DF, SF, RV og NY om dansk energipolitik i årene 2008-11. 

Lovforslaget vedtaget med 113 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA) mod 2 (EL) 
2009-06-12 Lov nr. 508 om ændring af lov om elforsyning. (Undtagelse af Kommunekemi A/S fra elfor-

syningslovens § 37). 
Loven ændrer reglerne om kommuners registrering af værdier, som kommuner modtager fra 
virksomheder eller koncernstrukturer, hvori der indgår eller har indgået aktiviteter omfattet 
af elforsyningsloven.  
Baggrunden for lovforslaget var, at Energitilsynet havde tilkendegivet, at KL på grund af 
ejerskabet af 82,5 pct. Af aktierne i Kommunekemi A/S var omfattet af elforsyningslovens 
regler om modregning i kommunernes bloktilskud. Loven ændrer dette forhold, så modreg-
ning ikke skal ske. 
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Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 115 stemmer. 

2009-06-12 Lov nr. 509 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Lokal medinddragelse i 
havvindmøller i forsøgsområder). 
Loven giver klima- og energiministeren mulighed for at udpege områder, der skal reserveres 
til forsøg og udvikling af havvindmøller. Loven skal sikre, at der kan lægges vægt på lokal 
inddragelse ved opstilling af havvindmøller i forsøgsområder. 
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 114 stemmer. 

2009-06-15 Den danske olie- og gasproduktion har sammen med de rekordhøje oliepriser i 2008 givet 
staten næsten 35,9 mia. kr. i skatter og afgifter fra aktiviteterne i Nordsøen sidste år. 

2009-08-27 Udfasning af glødepæren. Glødepæren har længe været den foretrukne belysningstype. Men 
den æra slutter nu med EU’s beslutning om gradvis at udfase den. 

2009-10-08 L 4. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om 
statstilskud til produktrettede energibesparelser og lov om afgift af elektricitet og om ophæ-
velse af lov om Elsparefonden. (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.). 

2009-10-08 L 5. Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om fremme af vedvarende 
energi. (Kvoteregulering af luftfart og forlængelse af skrotningsordningen for vindmøller). 

2009-10-20 Bekendtgørelse nr. 1008 om visse vindmøller, der nettilsluttes fra den 1. september 2010. 

2009-10-21 Ny redegørelse fra Energistyrelsen viser, at der er masser af geotermisk varme i Danmark, 
der kan udnyttes til fjernvarme. 

2009-10-21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav 
til miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Dette direktiv opsætter en ramme for 
mindstekrav til miljøvenligt design, som varer, der forbruger energi, skal overholde, før de 
kan anvendes eller sælges i EU. Det finder ikke anvendelse på transport af mennesker eller 
varer. 

2009-10-29 B 34. Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Statutten for Det Interna-
tionale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) af 26. januar 2009. 
Af klima- og energiminister Connie Hedegaard (KF). 
Med beslutningsforslaget skulle Folketinget give sit samtykke til, at Danmark ratificerede 
statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA). IRENA’s formål 
er at fremme en øget og bæredygtig anvendelse af alle former for vedvarende energi for at 
mindske problemerne med energisikkerhed og ustabile energipriser. Det er samtidig overbe-
visningen, at øget brug af vedvarende energi kan yde et vigtigt bidrag til reduktion af udled-
ningen af drivhusgasser og dermed til stabilisering af klimaet. Beslutningsforslaget blev ta-
get tilbage, men fremsat på ny som beslutningsforslag nr. B 44. 

2009-11-05 B 44. Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af statutten for Det Interna-
tionale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) af 26. januar 2009. 
Af klima- og energiminister Connie Hedegaard (KF). 
Med folketingsbeslutningen giver Folketinget sit samtykke til, at Danmark ratificerer statut-
ten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA). IRENA’s formål er at 
fremme en øget og bæredygtig anvendelse af alle former for vedvarende energi for at mind-
ske problemerne med energisikkerhed og ustabile energipriser. Det er samtidig overbevis-
ningen, at øget brug af vedvarende energi kan yde et vigtigt bidrag til reduktion af udlednin-

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFCOHE.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFCOHE.aspx
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gen af drivhusgasser og dermed til stabilisering af klimaet. 
Beslutningsforslaget vedtaget enstemmigt med 100 stemmer. 

2009-11-12 Udskiftning af oliefyr. Regeringen har afsat en pulje på 400 mio. kr. til udskiftning af oliefyr 
med mere moderne og klimavenlig energisystemer. 

2009-11-24 Lykke Friis (V) afløser Connie Hedegaard som klima- og energiminister i regeringen Lars 
Løkke Rasmussen (V og KF). 

2009-12-08 Regeringen (V og KF) indgår aftale med alle Folketingets partier – på nær Enhedslisten om 
nyt energisparecenter. I dag rådgiver Elsparefonden om el-besparelser i husholdninger og 
private institutioner, men nu udvides indsatsen til at omfatte samtlige energiformer til alle 
sektorer, med undtagelse af transport. I stedet for Elsparefonden oprettes et Center for Ener-
gibesparelser, som skal sikre, at f.eks. private virksomheder kan få råd og vejledning om, 
hvordan de henter besparelser på varmeregningen. 

2009-12-15 Bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. 

2009-12-16 Bekendtgørelse nr. 1410 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter. 

2009-12-16 Lov nr. 1267 om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om fremme af vedvarende energi. 
(Kvoteregulering af luftfart og forlængelse af skrotningsordningen for vindmøller). 
Loven indeholder flere elementer. Hovedelementet er at inddrage luftfart i kvotehandelsord-
ningen på samme måde som energiproduktionsanlæg og større industrielle anlæg. Der er tale 
om at gennemføre en ændring fra den 10. oktober 2008 af EU’s CO2-kvote-direktiv for at 
mindske klimapåvirkningerne fra luftfarten. Et andet element er en forlængelse af fristen i 
VE-loven for udnyttelse af skrotningsordningen for vindmøller, og endelig foretages to min-
dre, tekniske ændringer af CO2-kvote-loven. 
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer. 

2009-12-21 Bekendtgørelse 1429 om ikræfttræden af dele af lov om ændring af lov om afgift af elektri-
citet og forskellige andre live (Implementering af energiaftalen) (Kompensation for CO2-
afgift). 

2009-12-21 Bekendtgørelse 1431 om ikrafttræden af dele af lov om fremme af vedvarende energi 
(Kompensation for CO2-afgift). 

2009-12-21 Bekendtgørelse 1472 om ophævelse af bestemmelser i lov om tilskud til elproduktion. 

2009-12-27 Bekendtgørelse nr. 1539 om ikrafttræden af dele af lov om ændringer af lov om fremme af 
besparelser i energiforbruget, lov om statstilskud produktrettede energibesparelser og lov om 
afgift af elektricitet og om ophævelse af lov om elsparefonden (Oprettelse af Center for 
Energibesparelser m.v.). 

2009-12-27 Lov nr. 1516 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om statstil-
skud til produktrettede energibesparelser og lov om afgift af elektricitet og om ophævelse af 
lov om Elsparefonden. (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.). 

Loven indeholder flere elementer. Hovedelementet er oprettelse af et Center for Energibe-
sparelser, som på tværs af alle sektorer og energiarter skal understøtte realiseringen af om-
kostningseffektive energibesparelser. Endvidere oprettes et Energispareråd, som skal rådgive 
klima- og energiministeren om tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den samlede energi-
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spareindsats. Endelig nedlægges Elsparefonden, da dens arbejde indgår i det ny Center for 
Energibesparelser. Loven skal bidrage til en styrket og bedre koordineret indsats vedrørende 
energibesparelser. Baggrunden er bl.a. en aftale af 21. februar 2008 mellem regeringen (V 
og KF), S, DF, SF, RV og NY om dansk energipolitik i årene 2008-11. 

Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA) mod 1 (EL). 

2010-02-01 Klima- og energiminister Lykke Friis har godkendt en ansøgning fra Energinet.dk om at 
udbygge gasinfrastrukturen mod Tyskland. Hele Danmarks forbrug af naturgas dækkes i dag 
af leverancer fra Nordsøen, men i takt med den faldende produktion i Nordsøen opstår der 
inden for få år et behov for import af naturgas. Med beslutningen sikres muligheden for im-
port af gas og dermed forsyningssikkerheden for danske naturgaskunder. 

2010-02-02 B 119. Forslag til folketingsbeslutning om fremme af udbredelsen af solceller. 
Af Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF), Steen Gade (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF), 
Ole Sohn (SF)  
Beslutningsforslaget gik ud på at fremme udbredelsen af solceller i Danmark. Regeringen 
opfordredes derfor til at lempe restriktionerne for afregning af el, som var produceret af sol-
celler, således at flere blev omfattet af reglerne. Endvidere opfordredes regeringen til at 
fremlægge forslag, der yderligere kunne fremme produktionen af solceller. 

2010-02-25 L 127. Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om fremme af vedvarende 
energi. (Kvoteregulering af luftfart og forlængelse af skrotningsordningen for vindmøller). 

2010-02-26 Klima- og energiminister Lykke Friis har udpeget teaterchef for Det Kongelige Teater Erik 
Jacobsen til formand for bestyrelsen i det nye Center for Energibesparelser. 

2010-03-04 L 154. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om 
varmeforsyning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om udnyttelse af vedva-
rende energikilder m.v. (Etablering af datahub, finansiering af øgede energibesparelsesakti-
viteter samt ændring af varmeforsyningslovens formåls- og tilsynsbestemmelser m.v.). 

2010-03-15 B 152. Forslag om folketingsbeslutning om etablering af en energisparefond. 
Af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (EL)  
Beslutningsforslaget gik ud på at etablere en energisparefond, der kunne yde lavtforrentede 
lån til boligejere, der ønskede at energirenovere deres bolig, og til kommuner, der ønskede at 
energirenovere kommunale bygninger. Fonden skulle etableres på baggrund af et statslån på 
4 mia. kr., og driften og de løbende udgifter skulle finansieres ved øgede afgifter på fossile 
brændstoffer.  
Beslutningsforslaget var en lettere bearbejdet genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 19 
fra folketingsåret 2008-09. 

2010-03-17 L 161. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 
(Fremrykning af pligt til energimærkning ved salg ved ejendomsformidler og offentliggørel-
se af påtaler og advarsler m.v.). 

2010-03-22 Bekentgørelse nr. 254 om ophævelse af bekendtgørelse om normer for energieffektivitet i 
elektriske køleapperater til husholdningsbrug. 

2010-03-22 Bekendtgørelse nr. 255 om ophævelse af bekendtgørelse om energieffektivitetskrav for for-
koblinger til lysstofbelysning. 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVIDAU.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFPIOD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFSTGA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFANGH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SOLES.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELLIBA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELJOSN.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELFRAA.aspx
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2010-03-26 Bekendtgørelse nr. 277 om kompensation for CO2-afgift af brændsler til elproduktion. 

2010-04-15 B 224. Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding. 
Af Kim Mortensen (S), Jens Christian Lund (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov 
(S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S)  
Beslutningsforslaget gik ud på, at der skulle udarbejdes en national strategi for forøgelse af 
indvindingen på de danske oliefelter. Målet var at øge indvindingsgraden for olie i de danske 
oliefelter fra de hidtidige knap 30 pct. Til mindst 50 pct. Strategien skulle fastlægge, hvorle-
des man gennem uddannelse, forskning og udvikling ville nå målet. 

2010-04-15 B 225 Forslag til folketingsbeslutning om en slutdato for brug af oliefyr til opvarmning. 
Af Anne Grete Holmsgaard (SF), Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF), Steen Gade (SF), 
Ole Sohn (SF).  
Beslutningsforslaget gik ud på, at det ikke skulle være tilladt at anvende olie til opvarmning 
i bygninger efter 2025. Som led heri skulle det gøres lettere for ejere af individuelle oliefyr 
at skifte til en mere klimavenlig opvarmningsform og at isolere bygningen bedre. 

2010-04-15 B 226. Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for grøn varmeforsyning inden 2035. 
Af Anne Grete Holmsgaard (SF), Ole Hækkerup (S), Margrethe Vestager (RV), Per Clausen 
(EL)  
Beslutningsforslaget gik ud på at udarbejde et forslag til en overordnet varmestrategi, der 
skulle sikre en reduktion af energibehovet til opvarmning, og at landets kommuner kunne 
omstille den nødvendige varmeforsyning til 100 pct. Vedvarende energi inden 2035. 

2010-04-16 B 227. Forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan for udnyttelsen af 
Danmarks geotermiske potentiale i varmeforsyningen. 
Af Ole Hækkerup (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Jens 
Christian Lund (S), Kim Mortensen (S), Anne Grete Holmsgaard (SF), Ida Auken (SF)  
Beslutningsforslaget gik ud på at udarbejde en national handlingsplan for, hvordan geoter-
misk energi kunne fremmes og udnyttes bedst muligt i den danske varmeforsyning. Geoter-
misk energi er varme i jordens undergrund, som via pumper og varmevekslere hentes op og 
overføres til f.eks. fjernvarmenettet.  
Handlingsplanen skulle bl.a. kortlægge, hvilke barrierer der forhindrede udbygning af geo-
termisk varme, hvordan geotermisk varme mest hensigtsmæssigt integreredes i det danske 
fjernvarmenet, og hvordan geotermisk varme bedst muligt kunne supplere produktionen af 
vedvarende energi fra vindkraft. 

2010-04-16 B 228. Forslag til folketingsbeslutning om sammenhængende varmeplaner på fjernvarme-
området. 
Af Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S), Jens 
Christian Lund (S), Kim Mortensen (S)  
Beslutningsforslaget skulle sikre, at kommunerne udarbejdede sammenhængende varmepla-
ner for udbygning af fjernvarmen. Herunder skulle alle energiformer og energisystemer 
sammentænkes bl.a. for at mindske spildvarme.  
Regeringen skulle sørge for retningslinjer for, at fjernvarmen kunne udbygges over kommu-
negrænser, at der foregik den nødvendige forskning og udvikling, og at der sikredes økono-
mi hertil gennem aftaler med branchens parter og ved etablering af en fjernvarmefond.  

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SKIMO.aspx
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http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SMEGJ.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SMEGJ.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SPEHU.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SOLHK.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFANGH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVIDAU.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFPIOD.aspx
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http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SJECL.aspx
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Det Energipolitiske Udvalg afgav beretning om beslutningsforslaget. Et flertal (V, DF og 
KF) var positivt over for regeringens initiativer på området, mens et mindretal (S, SF, RV og 
EL) understregede, at der ikke var grundlag for at afvente Klimakommissionens rapport, før 
der blev taget politiske initiativer på energiområdet. 

2010-04-24 B 239. Forslag til folketingsbeslutning om, at elselskaber, der lukker for strømmen til en 
husstand, skal underrette de sociale myndigheder. 
Af Flemming Bonne (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Ole Sohn (SF)  
Beslutningsforslaget gik ud på at sikre, at et elselskab ikke lukkede for strømmen til en hus-
stand, før elselskabet havde kontaktet de sociale myndigheder, og at disse havde haft til-
strækkelig tid til at træffe de nødvendige foranstaltninger over for børn, enlige og ensomme 
ældre uden netværk, fattige og andre udsatte i husstanden. 

2010-04-26 F 48. Om klimapolitiske og energipolitiske initiativer 
Af Lars Christian Lilleholt (V), Ole Hækkerup (S), Per Dalgaard (DF), Anne Grete Holms-
gaard (SF), Jakob Axel Nielsen (KF), Margrethe Vestager (RV), Per Clausen (EL), Villum 
Christensen (LA).  
Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige klimapolitiske og energipolitiske 
initiativer set i lyset af den klimapolitiske redegørelse og den energipolitiske redegørelse? 
 
V 76. Af Jakob Axel Nielsen (KF), Lars Christian Lilleholt (V), Per Dalgaard (DF), Villum 
Christensen (LA).  
Klimapolitisk redegørelse 2010 giver et samlet overblik over regeringens klimapolitik samt 
beskriver strategiske sigtelinjer for regeringens initiativer de kommende år med henblik på 
at opfylde reduktionsforpligtelsen for perioden 2013-2020 for de ikkekvoteomfattede sekto-
rer. Folketinget konstaterer med tilfredshed, at der med de hidtidige initiativer er overopfyl-
delse af målsætningen frem til 2015, hvilket giver tid til at sikre målopfyldelse for den reste-
rende del af perioden.  
Energipolitisk redegørelse 2010 beskriver de aktuelle udfordringer på energiområdet og re-
degør for de vigtigste energipolitiske begivenheder det seneste år. Redegørelsen fokuserer på 
udviklingen i forsyningssikkerheden og regeringens vision om, at Danmark på længere sigt 
skal være uafhængigt af fossile brændsler. Folketinget konstaterer med tilfredshed, at rege-
ringen vil fremlægge et oplæg om uafhængighed af fossile brændsler, som skal slå tre fluer 
med et smæk og sikre forsyningssikkerheden, markante reduktioner af CO2 samt udvik-
lingsmulighederne for Danmarks industri. Med udgangspunkt heri påbegyndes drøftelser 
med Folketingets partier om en ny energiaftale. 
Forslaget vedtaget med 60 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 51 (S, SF, RV og EL). 

2010-04-29 R 11. Om energipolitisk redegørelse 2010. 

2010-05-19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/31/EU om bygningernes energimæssige yde-
evne. 
Dette direktiv har til formål at forbedre bygningers energimæssige ydeevne i EU ved at tage 
hensyn til klima og lokale forhold. Den fastlægger mindstekravene og en fælles metode. Den 
dækker energi, der anvendes til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning. 

2010-05-26 Lov nr. 540 om ændring af lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter. (Ud-
videlse af lovens anvendelsesområde m.v.). 
Loven udvider den gældende lovs anvendelsesområde, så også energirelaterede produkter 
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omfattes, dvs. produkter, som ikke forbruger energi, men som har betydning for energifor-
bruget. Det kan f.eks. være isoleringsmaterialer, yderdøre og vinduer. Hidtil har kun energi-
forbrugende produkter været omfattet af loven.  
Loven gennemfører direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljø-
venligt design af energiforbrugende produkter (omarbejdning). 
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer. 

2010-05-26 Lov nr. 541 om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. (Fremrykning 
af pligt til energimærkning ved salg ved ejendomsformidler og offentliggørelse af påtaler og 
advarsler m.v.) 

Lovens hovedformål er at sikre, at der foreligger en gyldig energimærkning af en bygning, 
inden den annonceres til salg. Dette skal ses i sammenhæng med, at der vil blive stillet krav 
til ejendomsmæglere om at angive bygningens energimærke – med en indplacering på en 
skala fra A til G – ved annoncering af en bolig til salg.  
Loven indeholder desuden en række mindre ændringer, herunder en præcisering af reglerne 
for energimærkning af offentlige bygninger. 

Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 107 stemmer. 

2010-06-11 Lov nr. 622 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmefor-
syning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om udnyttelse af vedvarende 
energikilder m.v. (Etablering af datahub, finansiering af øgede energibesparelsesaktiviteter 
samt ændring af varmeforsyningslovens formåls- og tilsynsbestemmelser m.v.). 
Loven indeholder flere elementer: Dels ændres elforsyningsloven, så der kan etableres et 
centralt register, der indeholder måledata til afregningsformål (datahub), dels ændres natur-
gasforsyningsloven, så reglerne om forrentning af naturgasselskabernes indskudskapital og 
lovens anvendelse på transmissionsnet på søterritoriet præciseres.  
Desuden ændres varmeforsyningslovens formålsbestemmelse og bestemmelserne om for-
brugerindflydelse og om Energitilsynets beføjelser. 
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, SF, KF og RV) for; 2 (EL) stemte hver-
ken for eller imod. 

2010-06-17 Bekendtgørelse nr. 946 om ansættelse og bedømmelse af videnskabelige medarbejdere ved 
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. 

2010-06-22 Realisering af verdensstørste havvindmøllepark. Politisk enighed om at lade DONG Energy 
opføre Anholt Havmøllepark, som vil kunne forsyne 400.000 husstande med miljøvenlig 
strøm. Nyt kabel giver Anholts beboere mulighed for VE-strøm. 

2010-06-23 Handlingsplan for vedvarende energi mål. Regeringen har i dag afleveret en national hand-
lingsplan for vedvarende energi til EU-Kommissionen, der dokumenterer og bekræfter, at 
Danmark kan og vil nå sine mål. 

2010-06-28 Dansk/norsk aftale om Trym rørledningen. Den 5 km lange rørledning skal transportere olie 
og gas fra det norske Trym felt til det danske offshoreanlæg Harald. 

2010-07-01 2. generations biobrændsel klar til brug. Nu er det muligt at erstatte benzin med 2. genera-
tions biobrændstof fra halm. Det er resultatet af et projekt, som Inbicon netop har afsluttet 
med støtte fra EUDP.  
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2010-07-01 Nu skal boligens energimærkning vises i salgsannoncerne. Lovændring sikrer at boligkøbere 
kan se boligens energimærkning inden de tager beslutning om at købe. Det giver et øget fo-
kus på energiforbruget i de private boliger og mulighed for at indtænke behovet for energi-
renovering i boligfinansieringen inden køb. 

2010-08-07 Bekendtgørelse nr. 981 om forretningsorden for Center for Energibesparelser. 

2010-08-28 En ny elkabelforbindelse på 700 MW mellem Danmark og Norge – Skagerak 4 – godkendt 
af klima- og energiministeren. Forbindelsen etableres af Energinet.dk og Statnett fra Norge. 

2010-09-20 Bekendtgørelse nr. 1085 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og 
Energi.dk´s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. 

2010-10-06 L 22. Forslag til lov om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstra-
tionsprogram og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virk-
somheder med et stort energiforbrug. (Green Labs DK-programmet). 

2010-10-14 F 4. Om Danmarks energiforbrug og andelen af vedvarende energi i 2020. 
Af Anne Grete Holmsgaard (SF), Ole Hækkerup (S), Margrethe Vestager (RV), Per Clausen 
(EL).  
Er regeringen indstillet på at fastlægge mål for Danmarks energiforbrug og den vedvarende 
energis andel heraf i 2020, der flugter med målsætningen om, at Danmark skal være helt 
uafhængigt af fossile brændsler i 2050? 

2010-10-26 Staten udbyder vindmøller på land. Kriminalforsorgen og Energistyrelsen offentliggør ud-
bud af statsligt areal til opstilling af vindmøller. Alle relevante virksomheder opfordres til at 
byde på dette første statslige areal til landmøller. 

2010-10-26 Energimærkningen af bygninger skal være enklere og billigere. Nyt udkast til bekendtgørel-
se i høring lægger op til omfattende ændringer i energimærkningen af bygninger. 

2010-11-10 Europæisk grænseløs energi. Det nordiske elmarked – som Danmark er en del af – kobles nu 
sammen med det central- og vesteuropæiske marked for elektricitet. Det er resultatet efter et 
flerårigt forberedelsesarbejde mellem de involverede systemansvarlige virksomheder, hvor 
danske Energinet.dk har spillet en central rolle. Et udvidet elmarked muliggør en mere ef-
fektiv konkurrence til gavn for elforbrugerne. 

2010-11-16 Bekendtgørelse nr. 1277 om ikrafttræden af §1, ner. 2, 4, 5 og 14 og §6, nr. 4, 5 og 9, i lov 
om ændring af lov om elforsyning, lov om varmeforsyning og forskellige andre love samt 
om ophævelse af lov om anvendelse af vedvarende ebergikilder m.v. 

2010-11-19 Bekendtgørelse nr.1274 om miljøvenligt design af energirelaterede produkter. 

2010-11-30 Bekendtgørelse nr. 1322 om deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbe-
kendtgørelsen). 

2010-11-30 Bekendtgørelse nr. 1323 om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet. 

2010-12-01 L 87. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om 
varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi. (Gennemfø-
relse af el- og gasdirektiverne m.v.). 

2010-12-02 Bekendtgørelse nr. 1332 om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFANGH.aspx
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http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
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lov om varmeforsyning. 

2010-12-02 B 33. Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af klimaeffekten ved anvendelse 
af biomasse. 
Af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (EL).  
Beslutningsforslaget gik ud på at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle kaste lys over den 
reelle CO2-fortrængning ved at anvende importeret biomasse. Forslagsstillerne syntes, at det 
var uhyre vigtigt, at den til enhver tid siddende regering kunne træffe sine beslutninger om at 
anvende biomasse til energi på et oplyst grundlag. Arbejdsgruppen skulle bl.a. belyse, hvilke 
konsekvenser det havde for de lande, Danmark importerer biomasse fra, i forhold til deres 
mulighed for at udfase kul. Endvidere skulle klimaeffekten ved direkte og indirekte ændrin-
ger i arealanvendelsen (forskydningseffekten) og klimaeffekten ved transport af biomassen 
fra oprindelseslandet belyses. 

2010-12-02 B 34. Forslag til folketingsbeslutning om et moratorium for biobrændstoffer. 
Af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (EL)  
Beslutningsforslaget gik ud på at indføre et moratorium for biobrændstoffer, indtil det var 
klarlagt, om EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer var retvisende. Det indebar, 
at lov om bæredygtige biobrændstoffer skulle ophæves, og at Danmark skulle meddele 
Kommissionen, at man ikke agtede at leve op til forpligtelsen om iblanding af 5,75 pct. Bio-
brændstoffer i brændstoffer til landtransport. 

2010-12-03 Efterforskningsboringen Solsort-1 gør spændende oliefund i Nordsøen. 
DONG E&P A/S har som operatør fundet olie i den vestligste del af Nordsøen med efter-
forskningsboringen Solsort-1. 

2010-12-13 Bekendtgørelse nr. 1476 om kencekvensvurderinger vedrørende internationale naturbeskyt-
telsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elprodukti-
onsanlæg og elforsyningsnet på havet. 

2010-12-20 Bekendtgørelse nr. 1731 om ophævelse af bekendtgørelse om handlepligt i forhold til inter-
nationale naturbeskyttelses områder på havet. 

2010-12-22 Lov nr. 1606 om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations-
program og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomhe-
der med et stort energiforbrug. (Green Labs DK-programmet). 
Loven indeholder flere elementer. Hovedelementet er at gennemføre det såkaldte Green 
Labs DK-program. Programmet yder tilskud til at etablere faciliteter, hvor virksomheder kan 
demonstrere og teste nye klimateknologier. Et andet element er at støtte det langsigtede mål 
om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Desuden lempes det hiditl gældende 
krav om, at alle modtagere af tilskud fra EUDP skal have hjemsted i Danmark. Endelig sik-
rer loven, at der også efter juni 2011 kan indgås aftaler med energiintensive virksomheder 
om energieffektivisering og om tilskud hertil. I juni 2011 udløb den hidtil gældende ordning. 
Vedtaget 110 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG) 0 stemmer imod 
forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2011-01-07 DONG E&P A/S har som operatør for tilladelse 6/95 boret efterforskningsboringen Sara-1 
(5604/16-1) i den vestligste del af Nordsøen. Boringen fandt olie i sandsten af Paleocæn 
alder. 
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2011-01-18 Nyt sekretariat for ecodesign og energimærkning. ”Sekretariatet for Energimærkning af Pro-
dukter” bliver til ”Sekretariatet for Eco-design og Energimærkning af produkter”. 

2011-01-21 Forbud mod industrigaskreditter i EU’s kvotehandelssystem vedtaget. 
EU’s medlemslande har vedtaget et forbud mod at anvende de kritiserede industrigaskredit-
ter HFC-23 og visse N2O-kreditter i kvotesystemets tredje fase fra 2013-2020. 

2011-01-27 Bekendtgørelse nr. 60 om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibe-
sparelser i bygninger. 

2011-02-01 Nye regler gør energimærkning af bygninger enklere og billigere. Ny bekendtgørelse om 
energimærkning af bygninger med væsentlige ændringer i ordningen. Formålet er bl.a. at 
reducere omkostningerne til mærkningen, samtidig med at mængden af energibesparelser 
øges. 

2011-02-09 L 140. Forslag til lov om energimærkning af energirelaterede produkter. 

2011-02-09 L 141. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Imple-
mentering af CCS-direktivet, efterforskning og indvinding af geotermisk energi, påbud om 
tredjepartsadgang til anlæg til indvinding, behandling og transport af olie og gas m.v.). 

2011-02-09 L 142. Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven. (Udvidelse af lovens anven-
delsesområde, ændring af reglerne for godkendelser, tilpasninger til arbejdsmiljøloven m.v.). 

2011-02-24 Regeringen præsenterer ’Energistrategi 2050’, som beskriver, hvordan Danmark bliver uaf-
hængig af kul, olie og gas i 2050 og markant reducerer udledningen af drivhusgasser. 

2011-03-01 Bekendtgørelse nr. 176 om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold tilbekendtgø-
relse om statstilskud til forsøgsordning for elbiler. 

2011-03-12 Fukushima I atomkraftværk i Japan rammes af eksplosion efter jordskælv dagen før.  

2011-03-29 B 95. Forslag til folketingsbeslutning om, at elselskaber, der lukker for strømmen til en hus-
stand, skal underrette de sociale myndigheder. 
Af Meta Fuglsang (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Ole Sohn (SF)  
Beslutningsforslaget gik ud på at sikre, at et elselskab ikke lukkede for strømmen til en hus-
stand, før elselskabet havde kontaktet de sociale myndigheder og disse havde haft tilstræk-
kelig tid til at træffe de nødvendige foranstaltninger over for børn, enlige og ensomme ældre 
uden netværk, fattige og andre udsatte i husstanden.  
Beslutningsforslaget var en let revideret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 57 fra 
folketingsåret 2009-10. 

2011-04-01 B 122. Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding til 
finansiering af velfærd og overgangen til vedvarende energi. 
Af Kim Mortensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S), John Dyrby 
Paulsen (S)  
Beslutningsforslaget gik ud på, at der skulle udarbejdes en national strategi for forøgelse af 
indvindingen på de danske oliefelter. Målet var at øge indvindingsgraden for olie i de danske 
oliefelter fra de gældende knap 30 pct. Til mindst 50 pct. Strategien skulle fastlægge, hvor-
ledes man gennem uddannelse, forskning og udvikling ville nå målet. Forslagsstillerne for-
ventede, at en sådan forøgelse af indvindingsgraden ville give over 400 mia. kr. i ekstra skat-
teindtægter til statskassen, som kunne bruges til at sikre velfærden og investere i Danmarks 
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overgang til vedvarende energi. Beslutningsforslaget var en revideret genfremsættelse af 
beslutningsforslag nr. B 224 fra folketingsåret 2009-10.  
Beslutningsforslaget blev tilbagetaget inden 1. behandling. 

2011-04-06 Bekendtgørelse nr. 286 om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til energieffektive op-
varmningssystemer ved skrotning af oliefyr. 

2011-04-11 Bekendtgørelse nr. 315 om ikrafttræden af dele af lov og ændringer af lov om et Energitek-
nologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og lov om statstilskud til dækning af ud-
gifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug.  

2011-04-11 Bekendtgørelse nr. 317 om Green Labs DK programmet. 

2011-04-11 Bekendtgørelse nr. 318 om forretningsorden for beskyttelsen for Energiteknologisk Udvik-
lings og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet. 

2011-04-15 Bekendtgørelse nr. 335 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissi-
onsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning.  

2011-04-26 F 37. Om klimapolitiske og energipolitiske initiativer. 
Af Anne Grete Holmsgaard (SF), Jørgen S. Lundsgaard (KF), Lars Christian Lilleholt (V), 
Margrethe Vestager (RV), Ole Hækkerup (S), Per Clausen (EL), Per Dalgaard (DF), Per 
Ørum Jørgensen (KD), Villum Christensen (LA).  
Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige klimapolitiske og energipolitiske 
initiativer set i lyset af den klimapolitiske redegørelse og den energipolitiske redegørelse? 
 
V 60. Af Jørgen S. Lundsgaard (KF), Lars Christian Lilleholt (V), Per Dalgaard (DF), Per 
Ørum Jørgensen (KD), Villum Christensen (LA).  
Regeringens energipolitiske redegørelse 2011 gør rede for de aktuelle udfordringer på ener-
giområdet og de vigtigste energipolitiske begivenheder inden for det seneste år. Redegørel-
sen beskriver hovedprincipperne i Energistrategi 2050, de centrale emner i regeringens ud-
spil til energiforhandlingerne og den forventede effekt heraf, såvel som konkrete energipoli-
tiske tiltag i det forgangne år. Regeringens klimapolitiske redegørelse 2011 giver et samlet 
overblik over regeringens klimapolitik det forgangne år inden for opfyldelse af klimareduk-
tionsmål, grøn vækst og udvikling, klimatilpasning, EU-samarbejde og internationale klima-
forhandlinger samt beskriver de strategiske sigtelinjer for regeringens klimapolitik. Folke-
tinget konstaterer med tilfredshed, at regeringen i forlængelse af Energistrategi 2050 og de 
to redegørelser har påbegyndt drøftelserne med Folketingets partier om en ny energiaftale, 
herunder hvordan klima- og energipolitikken fremover kan sikre kursen mod fossil uaf-
hængighed og fortsat sikre energiforsyningen, opfyldelsen af Danmarks internationale for-
pligtelser samt udviklingsmulighederne for dansk industri. 
V 60 vedtaget med 60 stemmer (V, DF, KF, LA og Edmund Joensen (SP)) imod 51 (S, SF, 
RV og EL). Dermed er V 61 bortfaldet. 

2011-04-27 R 12. Om energipolitisk redegørelse 2011. 

2011-05-18 Lov nr. 455 om energimærkning af energirelaterede produkter. 
Loven gennemfører EU’s omarbejdede energimærkningsdirektiv. Den skal fremme energi-
besparelser ved at gøre produkters energiforbrug tydeligt og dermed give forbrugerne mu-
lighed for at vælge de mest energieffektive produkter. Energimærkningen sker med en skala 
fra A til G suppleret med A+, A++ og A+++.  
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Desuden foretages der nogle mindre præciseringer i ecodesignloven, så det er klart, hvem 
der er ansvarlig for produkter, som er omfattet af ecodesignkravene. 
Vedtaget med 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG) 0 stemmer 
imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2011-05-18 Lov nr. 466 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmefor-
syning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi. (Gennemførelse af el- 
og gasdirektiverne m.v.). 
Hovedelementet i loven er indsættelse af bestemmelser i elforsyningsloven og naturgasfor-
syningsloven om at adskille transmissionsaktiviteter og produktions- og handelsaktiviteter. 
Desuden sikres Energitilsynets institutionelle uafhængighed af energisektoren og af statslige 
myndigheder.  
Derudover indføres en ny tilsynsmodel for varmeforsyningsvirksomheder, som er baseret på 
en selvevaluering hos virksomhederne.  
Endelig indeholder loven en række mere detaljerede og tekniske ændringer. 
Vedtaget med 110 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA) 0 stemmer imod 
forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2011-05-18 Lov nr. 467 om ændring af offshoresikkerhedsloven. (Udvidelse af lovens anvendelsesom-
råde, ændring af reglerne for godkendelser, tilpasninger til arbejdsmiljøloven m.v.). 
Loven indfører en række ændringer i offshoresikkerhedsloven. Formålet er, at sikkerheds- 
og sundhedsniveauet i den danske del af Nordsøen fortsat skal være blandt de højeste i 
Nordsølandene. Loven udvider definitionen af offshoreanlæg til at omfatte flydende lager- 
og afskibningsenheder, og der indføres en mulighed for, at visse af lovens bestemmelser 
udvides til også at omfatte aktiviteter på skibe, som anvendes i forbindelse med efterforsk-
ning og produktion af olie og gas. Derudover sker en række tilpasningsændringer for at opnå 
et sikkerheds- og sundhedsniveau, der mindst svarer til niveauet på land efter arbejdsmiljø-
loven. 
Vedtaget med 108 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG) 0 stemmer 
imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2011-06-01 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie. Det-
te direktiv  fastsættes miljøspecifikationer og analysemetoder for benzin og diesel, der mar-
kedsføres. 

2011-06-21 Bekendtgørelse nr. 690 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. Bekendtgø-
relsen træder i kraft den 1. juli 2011 med bl.a. ændrede regler om fritagelse og dispensation 
fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. 

2011-06-21 Bekendtgørelse nr. 859 om geologisk lagring af CO2 m.v. 

2011-08-17 Bekendtgørelse nr. 891 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissions-
nettet m.v. 

2011-10-03 Efter folketingsvalget 15. september 2011 dannes regeringen Helle Thorning Schmidt (S, 
RV og SF) med Martin Lidegaard (RV) som klima-, energi- og bygningsminister. Han aflø-
ser Lykke Friis (V).  

2011-10-06 Bekendtgørelse nr. 979 om program for intern overvågning for distrubutions- og lagersel-
skaber og Energinet.dk i henhold til lov om naturforsyning. 



                                                                                                                                   Danmarks energifortider  

131 
 

2011-10-10 Bekendtgørelse nr. 984 om ophævelse af bekendtgørelse om energimærkning og oplys-
ningspligt vedrørende elektriske kølemøbler til husholdningsbrug. 

2011-10-20 Bekendtgørelse nr. 1001 om transmissionsvirksomheders og Energinet´s forpligtelse ved 
valg af IOS-optionen  og certeficering af Energinet.dk som uafhængig systemoperatør.  

2011-10-20 Bekendtgørelse nr. 1002 om energitilsynets overvågning af det indre maked for el og natur-
gas m.v. 

2011-10-26 Bekendtgørelse nr. 1007 om mulige tidsbegrænsede undtagelser fra visse bestemmelser i om 
naturgasforsyning for større anlæg i naturgasinfrastrukturen. 

2011-11-03 Lille John-1 efterforskningsboringen fandt olie. PA Resources UK fandt olie i sandsten af 
Miocæn alder i efterforskningsboringen Lille John-1. 

2011-11-04 Bekendtgørelse nr. 1026 om energimærkning af energirelaterede produkter. 

2011-11-04 Bekendtgørelse nr. 1034 om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer for det fremti-
dige behov for gastransmissionskapacitet. 

2011-12-05 Bekendtgørelse nr. 1132 om andres brug af anlæg til indvinding, behandling og transport 
m.v. af kulbrinter (trediepartsadgang). 

2011-12-08 F 9. Om jordstrøm. 
Af Bent Bøgsted (DF), Liselott Blixt (DF), Mikkel Dencker (DF), Kristian Thulesen Dahl 
(DF), Pia Kjærsgaard (DF)  
Hvad kan ministrene oplyse om overharmoniske strømme (jordstrøm) som beskrevet i en 
række artikler i Nordjyske den 27. og 30. november 2011, og hvilke initiativer vil regeringen 
tage for at komme problemet til livs? 

2011-12-14 Bekendtgørelse nr. 1229 om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af 
udgifter til energispareafgift i visse virksomheder. 

2011-12-15 Bekendtgørelse nr. 1217 om ophævelse af bekendtgørelse om energimærkning og oplys-
ningspligt vedrørende opvaskemaskiner til husholdningsbrug. 

2011-12-15 Bekendtgørelse nr. 1218 om ophævelse af bekendtgørelse om energimærkning og oplys-
ningspligt vedrørende vaskemaskiner til husholdningsbrug. 

2012-01-10 F 13. Om nordsøolien. 
Af Mikkel Dencker (DF), René Christensen (DF).  
Hvilke planer har regeringen for den danske nordsøolies fremtid i forhold til at maksimere 
statens indtægter via denne frem til 2050, over hvor langt et tidsperspektiv regner regeringen 
med at den danske stat stadig væk kan kalkulere med indtægter fra nordsøolien, og hvilket 
årligt provenu forventer regeringen at kunne indkassere til den danske statskasse frem til 
2050? 
V 28. Af Jesper Petersen (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Mike Legarth (KF), Pernille 
Rosenkrantz-Theil (S), Rasmus Helveg Petersen (RV), Villum Christensen (LA).  
De danske ressourcer af olie og gas skal udnyttes til størst mulig gavn for det danske sam-
fund og samfundsøkonomien. Tilrettelæggelse af efterforskning og indvinding af de danske 
olie- og gasressourcer i Nordsøen skal ske i respekt for indgåede aftaler og på en sådan må-
de, at samfundet sikres størst muligt udbytte, og således at det foregår sikkerheds- og miljø-

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFBENB.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFLIBL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFMIKD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFKRTD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFKRTD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFPIKJ.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFMIKD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFRECH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SJEPE.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VLACL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFMILE.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SPERT.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SPERT.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVRAHP.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/LAVICH.aspx
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mæssigt fuldt forsvarligt. 
V 28 vedtaget med 98 stemmer (V, S, RV, SF, EL, LA og KF); 13 (DF) stemte hverken for 
eller imod. Dermed er V 27 og V 29 bortfaldet. 

2012-01-11 L 64. Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af 
drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi. (Tvungen iblanding af 
biobrændstoffer i benzin og diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere, og udpegning 
af områder til statslige udbud af arealer til havvindmøller). 

2012-01-26 Bekendtgørelse nr. 68 om vurdering af virkning på miljø (VVM) ved projekter om etable-
ring m.s. af elproduktionsanlæg. 

2012-02-08 L 83. Forslag til Olieberedskabslov. 

2012-02-08 L 84. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om 
bygnings- og boligregistrering samt byggeloven. (Fremrykning af pligten til energimærkning 
af bygninger, annoncering af energimærket ved salg og udleje, sanktioner og godkendelses-
ordning for installatører og montører af små VE-anlæg, styrkelse af dataindsamling om 
energiforbrug, ophævelse af monopol på udstedelse af VA-godkendelser og omfanget af 
pligten til at tegne en byggeskadeforsikring m.v.). 

2012-02-23 Danmark og Kina intensiverer samarbejde om vedvarende energi. Danmark indleder et sam-
arbejde med Kina, der skal bidrage til at omstille den kinesiske energiforsyning til et klima-
venligt og ”low carbon”-energissystem. Samarbejdet kan føre til øget efterspørgsel efter 
grønne produkter fra danske virksomheder.  

2012-02-24 Danmark har en af de mest ambitiøse og gennemtænkte planer for overgangen fra fossile 
brændstoffer til vedvarende energi. Det vurderer IEA. 

2012-03-22 Regeringen (S, RV og SF) og V, DF, EL og KF indgik aftale om den danske energipolitik 
2012-2020. Med de initiativer, der bliver taget i aftalen, vil CO2-udledningen i 2020 være 34 
procent mindre, end den var i 1990. Energiforbruget vil være faldet med 12 procent i 2020 i 
forhold til 2006. Godt og vel 35 procent af energien vil komme fra vedvarende energikilder 
og knap 50 procent af elforbruget vil komme fra vind. 

2012-03-27 Lov nr. 276 om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af driv-
husgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi. (Tvungen iblanding af bio-
brændstoffer i benzin og diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere, og udpegning af 
områder til statslige udbud af arealer til havvindmøller). 
Loven indeholder to elementer. Det ene er at ændre den gældende lov om biobrændstoffer, 
så det sikres, at olieselskaberne kan leve op til deres forpligtelse om iblanding af 5,75 pct. 
Bæredygtigt biobrændstof i brændstof til landtransportsektoren. Det andet er at præcisere 
bestemmelserne i VE-loven om arealreservationer til mulige fremtidige udbud af store hav-
vindmølleparker. Der sigtes efter at reservere egnede arealer til store havvindmølleparker, 
som er identificeret i havvindmølleudvalgets rapport som de mest velegnede arealer ud fra 
en samfundsøkonomisk vurdering. 

Vedtaget med 107 stemmer for (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, SP) 0 stemmer imod 0 
stemmer hverken for eller imod. 

2012-04-17 Regeringen reserverer arealer til fremtidige havmølleparker, betående af 6 havområder.  
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Klima-, energi- og bygningsministeren har udpeget en række områder på havet, som reserve-
res til fremtidige udbud af stor-skala havmølleparker. Det betyder, at områderne vil være 
lukkede for opstilling af havmøller uden for en statslig udbudsrunde. 

2012-04-23 Forberedelser til  nye storskala havmølleparker sættes i gang af Martin Lidegaard. Energi-
net.dk er blevet pålagt at gennemføre forundersøgelser for storskala havmølleparker ved 
Horns Rev og Kriegers Flak og tilvejebringe mulighed for etablering af ilandføringsanlæg 
fra havmølleparkerne. 

2012-04-24 Lov nr. 354 – Olieberedskabslov.  
Loven handler om samfundets beredskab over for oliekriser, hvilket vil sige situationer med 
mangel på olie som følge af forsyningsafbrydelser eller risiko herfor. Loven gennemfører 
direktiv 2009/119/EF om forpligtelse for medlemsstaterne til at holde minimumslagre af 
råolie og/eller olieprodukter. Loven sikrer endvidere Danmarks overholdelse af forpligtelser 
om olieberedskab over for Det Internationale Energiagentur. Endelig sker der en opdatering 
af lovgivningen i lyset af erfaringerne fra de senere år samt en sikring af de nationale mål-
sætninger for olieberedskabet. 
Vedtaget 110 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod for-
slaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2012-04-25 L 175. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om 
afgift af elektricitet og ligningsloven. (Nedlæggelse af Center for Energibesparelser). 

2012-04-25 L 176. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov 
om Energinet.dk. (Fremme af konkurrencen på elmarkedet m.v.). 

2012-04-26 Ny vejledning til kommunerne om vejledning om kortlægningsmetoder og datafangst til 
brug for strategisk energi planlægning. 
Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst til brug 
for kommunernes strategiske energiplanlægning. Vejledningen indeholder bl.a. anvisninger 
på, hvordan import og eksport af el og fjervarme over kommunegrænsen kan håndteres i 
kommunens energi- og CO2-regnskaber. 

2012-05-02 L 182. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsy-
ning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. (Støtte til vindmøller på land, bio-
gas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-
teknologier m.v.). 

2012-05-02 Lov nr. 389 om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om byg-
nings- og boligregistrering samt byggeloven. (Fremrykning af pligten til energimærkning af 
bygninger, annoncering af energimærket ved salg og udleje, sanktioner og godkendelsesord-
ning for installatører og montører af små VE-anlæg, styrkelse af dataindsamling om energi-
forbrug, ophævelse af monopol på udstedelse af VA-godkendelser og omfanget af pligten til 
at tegne en byggeskadeforsikring m.v.). 
Loven indeholder en række ændringer som følge af direktiv 2010/31/EU om bygningers 
energimæssige ydeevne og direktiv 2009/28/EU om fremme af anvendelse af energi fra ved-
varende energikilder. Loven ændrer endvidere eftersynsordningen for kedler og varmeanlæg 
samt BBR-loven om dataindsamling på elforsyningsområdet. Endelig ændres byggeloven, så 
det præciseres, hvornår en bygherre har pligt til at tegne en byggeskadeforsikring, og mono-
polet vedrørende godkendelse af byggevarer, der kommer i kontakt med drikkevand, ophæ-

http://admin.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/nyheder/nyhedsarkiv/ny-vejledning-kommunerne-brug-strategisk-energiplanlaegning/Forside.aspx%23
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ves. 
Vedtaget 95 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF) 13 stemmer imod forslaget 
(DF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2012-05-02 L 183. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og bygge-
loven. (Biomassebaseret varmeproduktion på centrale kraft-varme-anlæg og udvalgte bar-
marksværker, undtagelse af forbrænding af farligt affald fra prisloftbestemmelserne og for-
bud mod installation af olie- og naturgasfyr til bygningsopvarmning m.v.). 

2012-05-09 F 39. Om regeringens energipolitiske initiativer. 
Af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel 
Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), 
Mike Legarth (KF).  
Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset 
af den energipolitiske redegørelse? 
 
V 66. Af Lars Christian Lilleholt (V), Mike Legarth (KF), Mikkel Dencker (DF), Per Clau-
sen (EL), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Rasmus Helveg Petersen (RV), Steen Gade (SF).  
Folketinget konstaterer med tilfredshed, at dansk energipolitik med det brede 8-årige energi-
forlig af 22. marts 2012 er på rette spor mod det langsigtede mål om omstilling af energifor-
syningen fra fossil til vedvarende energi. I aftaleperioden gennemføres en omfattende frem-
tidssikring af dansk energipolitik med hovedvægt på en forstærket energibesparelsesindsats 
og en omfattende udbygning med vedvarende energi, som bl.a. medvirker til Danmarks selv-
forsyning med energi. Folketinget opfordrer regeringen til at sikre en effektiv opfølgning og 
implementering af aftalens mange forskellige initiativer, herunder at Danmark i videst mu-
ligt omfang høster de erhvervsmæssige og beskæftigelsesmæssige gevinster af aftalens initi-
ativer. 

V 66 vedtaget med 108 stemmer (V, S, DF, RV, SF, EL og KF) mod 5 (LA). 
2012-05-09 R 13. Om energipolitisk redegørelse 2012. 

2012-05-11 B 13. Om energipolitisk redegørelse 2012. 

2012-06-06 Ny klimaaftale om geometri parer klimaet for 30.000 ton CO2. Energistyrelsen har udpeget 
et nyt pilotprojekt om geotermi i Salling fra konsulentfirmaet Aaen A/S, der samlet kan re-
ducere Danmarks drivhusgasudledning uden for den kvotebelagte sektor med 30.000 tons 
CO2. Staten vil købe CO2-reduktioner inden for en samlet ramme på 4 mio. kr. Købet er et 
led i den nye ordning for nationale klimaprojekter, der skal styrke indsatsen inden for grøn 
innovation og samtidig mindske den danske drivhusgasudledning. 

2012-06-11 Bekendtgørelse nr. 632 om VVM, kensekvensvurdering vedrørende internationale naturbe-
skyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinte, 
lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore. 

2012-06-13 Regeringen nedsætter eksternt udvalg om regulering af elsektoren. Udvalget skal stå for et 
dybdegående eftersyn af den danske elforsyningssektor. Eftersynet er en opfølgning på 
energiaftalen af 22. marts og skal sikre, at elsektoren fremadrettet har de rette incitamenter 
til at sikre grøn omstilling, omkostningseffektivitet, effektiv konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse. Som formand er udpeget Søren Bjerre-Nielsen. 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFSTGA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VLACL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SPERT.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFMIKD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFMIKD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVRAHP.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/LAVICH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFMILE.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VLACL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFMILE.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFMIKD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SPERT.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVRAHP.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFSTGA.aspx
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2012-06-16 Grønne aftaler med Kina. Klima-, energi-, og bygningsministeren Martin Lidegaard har un-
derskrevet tre aftaler med Kina. Aftalerne vil knytte de to lande tættere sammen om udvik-
lingen af vedvarende energi, energieffektivt byggeri samt forskning og udvikling på energi-
området. Samtidig vil det styrke Danmarks adgang til det voksende kinesiske marked for 
grønne energiløsninger. 

2012-06-18 Lov nr. 574 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om afgift af 
elektricitet og ligningsloven. (Nedlæggelse af Center for Energibesparelser). 
Loven nedlægger Center for Energibesparelser (Go’ Energi), som blev etableret i marts 2010 
for at fremme effektiv brug af energi i husholdninger, i det offentlige og i erhvervslivet.  
Loven er en opfølgning på aftalen fra den 22. marts 2012 om dansk energipolitik 2012-2020, 
som er indgået mellem regeringen (S, RV og SF) og et flertal af partierne i Folketinget (V, 
DF, EL og KF). I aftalen indgår en betydelig styrkelse af energispareindsatsen og en række 
konkrete tiltag, som finansieres ved at afvikle kampagne- og informationsaktiviteter i Center 
for Energibesparelser. Centerets resterende midler og aktiviteter overflyttes til Energistyrel-
sen. 
Vedtaget med 111 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod 
forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2012-06-18 Lov nr. 575 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energi-
net.dk. (Fremme af konkurrencen på elmarkedet m.v.). 
Loven skal styrke konkurrencen på elmarkedet. Elhandelsvirksomhederne bliver de centrale 
aktører på markedet, som har den primære kontakt til kunderne og udsender én samlet reg-
ning til forbrugeren. De overtager ansvaret for at opkræve elafgifter fra netvirksomhederne, 
der får en mere tilbagetrukken rolle som engrosleverandører af net- og systemydelser.  
Loven er en opfølgning på aftalen fra den 22. marts 2012 om dansk energipolitik 2012-2020, 
som er indgået mellem regeringen (S, RV og SF) og et flertal af partierne i Folketinget (V, 
DF, EL og KF). 

Vedtaget med 111 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod 
forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2012-06-18 Lov nr. 576 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov 
om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksi-
sterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier 
m.v.). 
Loven skal øge anvendelsen af vedvarende energikilder. Loven justerer støtten til vindmøller 
på land, giver bedre rammebetingelser for biogas, giver ny støtte til eksisterende industrielle 
kraft-varme-værker og forlænger puljen til nye vedvarende energi-teknologier.  
Loven er en opfølgning på aftalen fra den 22. marts 2012 om dansk energipolitik 2012-2020, 
som er indgået mellem regeringen (S, RV og SF) og et flertal af partierne i Folketinget (V, 
DF, EL og KF). 
Vedtaget med 107 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF) 5 stemmer imod for-
slaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2012-06-18 Lov nr. 577 om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. 
(Biomassebaseret varmeproduktion på centrale kraft-varme-anlæg og udvalgte barmarks-
værker, undtagelse af forbrænding af farligt affald fra prisloftbestemmelserne og forbud mod 
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installation af olie- og naturgasfyr til bygningsopvarmning m.v.). 
Loven indgår i indsatsen for, at hele energiforsyningen skal dækkes af vedvarende energi. 
Loven giver mulighed for biomassebaseret varmeproduktion på de centrale kraft-varme-
værker og på udvalgte barmarksværker. Desuden begrænses installationen af olie- og natur-
gasfyr.  
Loven er en opfølgning på aftalen fra den 22. marts 2012 om dansk energipolitik 2012-2020, 
som er indgået mellem regeringen (S, RV og SF) og et flertal af partierne i Folketinget (V, 
DF, EL og KF).  
Vedtaget med 104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF) 5 stemmer imod for-
slaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslag. 

2012-06-25 Bekendtgørelse nr. 673 om energimærkning af bygninger. 

2012-06-26 Bekendtgørelse nr. 683 om ikrafttræden af dele af lov om ændringer af lov om fremme af 
vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk 
(Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt 
forlængelse af puljen til ny VE-teknologier m.v.). 

2012-06-26 Bekendtgørelse nr. 692 om tilskud til at fremme udbredelsen af elproduktionsanlæg med 
vedvarende energikilder. 

2012-07-05 Regeringen gør det lettere at bygge klimavenlige sygehuse. Regeringen har afsat en lånepul-
je på 1 mia. kr., som regionerne kan søge, hvis de vil bygge energibesparende og moderne 
sygehuse. Så enkelt er budskabet til regionerne med regeringens nye låneadgang til syge-
husbyggeri, der bygges efter de skrappeste energikrav til byggeri, bygningsklassen 2020.  

2012-08-20 Energistyrelsen og Dansk Gartneri indgår ny 3 årig brancheaftale om energieffektivisering. 
Et af hovedelementerne i den nye aftale, der skal sikre en fortsat effektivisering i energifor-
bruget i gartnerierne på minimum 5 procent, er energiledelse i alle aftalegartnerier. Energi-
ledelse sikrer systematisk fokus på energi og energibesparelser. 

2012-08-31 Farvel til glødepæren. Danmark og resten af Europa siger nu farvel til glødepæren. Fra den 
1. september 2012 er det ikke længere lovligt at producere eller importere glødepære til Eu-
ropa. 

2012-09-07 10 EU-lande går nu sammen om at skærpe tilsyn med produkters energiforbrug. Energisty-
relsen og myndighederne i 9 andre EU-lande går sammen om at skabe et mere effektivt 
markedstilsyn med overholdelse af de såkaldte Ecodesign krav.  

2012-09-13 Medlemmer af udvalg om dybdegående eftersyn af regulering af den danske elforsyning 
udpeget af klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard. Eftersynet er en opfølg-
ning på energiaftalen af 22. marts og skal sikre, at elsektoren fremadrettet har de rette inci-
tamenter til at sikre grøn omstilling, omkostningseffektivitet, effektiv konkurrence og for-
brugerbeskyttelse. 

2012-09-26 Energiforlig om retningslinjer for mængden af energiafgrøder, der må blandes i gyllen, når 
der produceres biogas. Dermed er der nu klarhed over, hvilke regler der gælder for virksom-
heder og landmænd der overvejder at investere i et biogasanlæg. Ansøgertal viser en stor 
interesse for investering i biogasanlæg.  

2012-09-27 Bekendtgørelse nr. 962 om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden.   
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2012-10-03 L 7. Forslag til lov om CO2-kvoter. 

2012-11-08 Samarbejdsaftale med Vietnam. Klima-, energi-, og bygningsministere Martin Lidegaard har 
underskrevet en aftale, der indleder et samarbejde mellem Danmark og Vietnam. Aftalen 
skal skal skubbe til en reduktion af Vietnams energiforbrug i bygninger og industri. Gennem 
konkrete aftaler med flere større ulande i vækst forsøger ministeriet at flytte klima- og ener-
gipolitikken i verdens vækstområder i en grønnere retning. 

2012-11-13 Ny aftale fordobler energibesparelserne. Aftalen er indgået mellem klima-, energi, og byg-
ningsminister Martin Lidegaard og net- og distributionsselskaberne. Den nye aftale betyder, 
at net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie skal fordoble 
deres indsats for at spare på energien. Det vil praktisk ske ved at selskaberne hjælper deres 
kunder – det kan være virksomheder eller private – med at reducere energiforbruget. Selska-
bernes indsats kan blandt andet bestå i rådgivning, faglig og finansiel bistand. Samlet skal 
der spares energi svarende til et års forbrug i omkring 400.000 husstande. 

2012-11-14 L 58. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Ud-
stedelse af forsyningspligtbevillinger). 

200´12-11-15 Regeringen (S, RV og SV) har indgået en aftale med V, DF, EL og KF om en frmtidig ord-
ning om solceller. Aftalen sikrer, at det også i fremtiden vil være attraktivt at investere i sol-
celler. 
Aftalen betyder, at det bliver nemmere og mere fordelagtigt at lave store fællesanlæg i for 
eksempel landsbyer og boligforeninger. Disse anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end 
fællesforbrug, vil få en forhøjet afregningspris på 1,45 kr. pr. kWh i 10 år, hvis de bliver 
etableret i 2013. 

2012-11-20 L  86. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsy-
ning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små 
vedvarende energi-anlæg m.v.) 

2012-11-28 Lov nr. 1095 om CO2-kvoter. 
Formålet med loven er at gennemføre EU-direktiv 2009/29/EF, som ændrer kvotehandelsdi-
rektivet fra 2003 med henblik på at forbedre og udvide EU’s kvotehandelssystem for CO2-
kvoter fra og med tredje kvotehandelsperiode, der løber fra 2013 til 2020. Et centralt ele-
ment er, at produktionsenheders driftsledere og luftfartsoperatører årligt på en bestemt opgø-
relsesdato skal returnere CO2-kvoter til staten, der svarer til deres drivhusgasudledning.  
Vedtaget med 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod 
forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslage. 

2012-11-28 Seks områder valgt til kystnære havvindmøller. De seks områder er Bornholm, Smålands-
farvandet, Sejerø Bugt, Sæby, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Regeringen er enig med 
V, DF, EL og KF om, at der skal gennemføres udbud af 450 MW produktionsmøller i de 
udpegede områder, mens 50 MW bliver forsøgsmøller. 

2012-12-10 Bekendtgørelse nr. 1154 om ophævelse af bekendtgørelse om energimærkning og oplys-
ningpligt vedrørende klimaanlæg til husholdningsbrug. 

2012-12-12 Bekendtgørelse nr. 1181 om CO2-kvoter tildelt til varmeproduktion. 

2012-12-12 Bekendtgørelse nr. 1182 om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrænds-
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ler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter. 

2012-12-12 Bekendtgørelse nr. 1201 om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser samt bere-
tigelse, der vedrører aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter. 

2012-12-17 Bekendtgørelse nr. 1213 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra 
affaldsforbrændningsanlæg. 

2012-12-21 Lov nr. 1352 om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Udstedelse af 
forsyningspligtbevillinger). 
Loven skaber et nyt grundlag for at udstede bevillinger til forsyningspligtig virksomhed ba-
seret på udbud. Hidtil har eksisterende bevillingshavere haft mulighed for at få forlænget 
deres 5-årige, geografisk afgrænsende bevillinger, uden at andre reelt har haft mulighed for 
at komme i betragtning. Denne praksis kan ikke fortsætte, da sådanne rettigheder efter EU-
retten skal tildeles på gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår.  
Loven fastlægger en ny, meget enkel ordning, som kan anvendes, indtil klima-, energi- og 
bygningsministeren i 2013 forventes at fremsætte et forslag til en helt ny, samlet regulering 
af området. 
Vedtaget med 106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod 
forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2012-12-23 Lov nr. 1390 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov 
om afgift af elektricitet og ligningsloven. (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende 
energi-anlæg m.v.). 
Loven tilpasser støtten til solcelleanlæg og andre små vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg) 
til den markedsmæssige udvikling og medvirker samtidig til, at de økonomiske vilkår for 
forskellige typer anlæg bliver mere ensartede. Der indføres en overgangsordning på 20 år for 
dem, der har investeret i et solcelleanlæg eller et andet lille vedvarende energi-anlæg inden 
lovforslagets fremsættelse.  
Loven udmønter en politisk aftale af 15. november 2012 mellem regeringen (Socialdemo-
kratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
sten og Det Konservative Folkeparti om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende 
energi-anlæg. 
Vedtaget med 108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF), 5 stemmer imod for-
slaget (LA), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2013-01-25 Bekendtgørelse nr. 73 om teknisk certificeringsordning for vindmøller.  

2013-01-09 Partnerskaber på energiområdet. Energistyrelsen og KL tager initiativ til et partnerskab på 
energiområdet for at fremme samarbejdsrelationer mellem energiaktører, understøtte den 
strategiske energiplanlægning i kommunerne og fremme den grønne omstilling. 

2013-01-23 Partnerskaber skal sikre flere elbiler på vejene. Partierne bag energiforliget fordeler 70 mio. 
kr., som skal bruges til at fremme infrastrukturen til biler, der kører på el, gas og brint. 

2013-01-24 Fastholdelse af støtte til husstandsvindmøller. Partierne bag energiforliget er enige om at 
fastholde en høj støtte til husstandsvindmøller. Det betyder, at udbygningen med de små 
vindmøller kan fortsætte. 

2013-02-06 L 135. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsy-
ning og ligningsloven. (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og 
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køberetsordningerne m.v.). 

2013-02-06 Nye regler af energi mærkning af bygninger. Fra 1. januar 2013 er annoncører forpligtede til 
at synliggøre energimærket, når de sælger, udlejer eller overdrager en lejlighed eller bygning 
via kommercielle medier. 

2013-02-14 Regeringen og de øvrige partier bag energiaftalen er enige om rammerne for VE-proces ord-
ningen, der skal yde økonomisk støtte på i alt 3,75 mia. kr. til virksomheder, som omstiller 
til vedvarende energi eller fjernvarme i deres produktionsprocesser. 
Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har sendt et lovforslag om ”VE til 
proces” i høring. VE-proces ordningen forventes at åbne for ansøgninger til sommer og er et 
skridt mod regeringens mål om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 
2050. 

2013-02-19 Første udbud af forsyningspligtbevillinger i Danmak. Der er nu gennemført danmarkshisto-
riens første udbud på i alt 27 bevillinger til forsyningspligig virksomhed. 

2013-02-21 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas. 
Af Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Frank Aaen (EL).  
Skifergas er det populære navn for naturgas, som indvindes fra skiferlag i undergrunden. 
Efterforskning og indvinding af skifergas foregår efter en teknik, der indebærer en risiko for 
påvirkning af miljøet, og skifergas er en kulstofholdig energikilde, der frigiver CO2 ved ud-
nyttelsen. Ud fra såvel et miljømæssigt som et klimamæssigt synspunkt skulle efterforskning 
og indvinding af skifergas derfor forbydes efter forslagsstillernes opfattelse. 

2013-02-28 To udbud om geotermi i varmeforsyningen. Der er afsat 35 mio. kr. i den energipolitiske 
aftale til at fremme ny VE teknologi i fjernvarme i årene 2012-2015. De to første udbud 
dækker forløb og risici ved geotermi i varmeforsyningen. 

2013-03-13 L 180. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffe-
loven og retsplejeloven. (Gennemførelse af bestemmelser i forordning om integritet og gen-
nemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen) om beføjelser, sanktioner 
og offentliggørelse samt udrulning af fjernaflæste elmålere m.v.). 

2013-03-15 Bekendtgørelse nr. 262 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af 
lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i mødfør heraf. 

2013-03-20 L 199. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støt-
te til visse solcelleanlæg). Partierne bag energiforliget har besluttet at sænke støtten til store 
kommercielle solcelleparker. Justeringen bliver lavet for at lukke et hul i loven og forhindre 
et stort spild af støttekroner på bekostning af de øvrige elforbrugere. 

2013-03-25 Oliefund i Hibonite-1 efterforskningsboringen i Nordsøen. 

2013-04-03 L 203. Forslag til lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produkti-
onsprocesser. 

2013-04-05 På vej mod fremtidens intelligente energisystem. Regeringen har præsenteret sin Smart 
Grid-Strategi. Dermed tager Danmark et stort skridt i retninge mod det intelligente energisy-
stem, som vil give forbrugerne nye muligheder for at styre deres energiforbrug.  

2013-04-24 R 10. Om energipolitisk redegørelse 2013. 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELLADO.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELFRAA.aspx
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2013-04-25 F 42. Om fremtidige energipolitiske initiativer. 
Af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel 
Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), 
Mike Legarth (KF)  
Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset 
af den energipolitiske redegørelse? 
 
V 72. Af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), 
Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Per Clausen (EL), Mike Legarth 
(KF).  
Folketinget konstaterer med tilfredshed, at regeringen er i gang med at implementere energi-
forliget af 22. marts 2012, herunder de aftalte analyser, og at klima-, energi- og bygningsmi-
nisteren vil invitere til en midtvejsworkshop medio 2013 om analyserne. Folketinget opfor-
drer regeringen til at lægge stor vægt på at fremme vækst og beskæftigelse i forbindelse med 
opfyldelsen af de energipolitiske mål, og til at gennemføre de aftalte energipolitiske initiati-
ver med de lavest mulige omkostninger for borgere og virksomheder. 

V 72 vedtaget med 99 stemmer (V, S, DF, RV, SF, EL og KF) mod 5 (LA). Dermed er V 73 
bortfaldet. 

2013-05-13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse. 

2013-05-22 L 221. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af 
almene boliger og lov om elforsyning. (Lejeres mulighed for nettoafregning, herunder af-
giftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg). 

2013-05-22 Overgangsordning for solceller er på plads. Partierne bag energiforliget sikrer nu dem, der 
har investeret i store solcelleanlæg i tillid til de gamle regler. Samtidig er der fundet en ord-
ning for private, hvor der er sket fejl ved tilmeldingen til den årsbaserede nettomålerordning. 

2013-05-24 Bekendtgørelse 515 om ophævelse af bekendtgørelse pm energimærkning og oplysnings-
pligt vedrørende tørretumblere til husholdningsbrug. 

2013-05-24 Bekendtgørelse 516 om ophævelse af bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i 
bygninger. 

2013-06-11 Kun boliger vil få støtte til solceller. Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW 
solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk 
ansvarlig udbygning med solceller i de kommende år. 

2013-06-12 Lov nr. 641 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lig-
ningsloven. (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsord-
ningerne m.v.). 
Loven fastsætter bl.a. rammer for den fremtidige udbygning med kystnære havvindmøller, 
som forventes at ske ved udbud og med et økonomisk incitament til lokalt medejerskab. 
Endvidere reserveres en del af møllekapaciteten til forsøgsprojekter, som på sigt forventes at 
nedbringe produktionsomkostningerne til elektricitet fra havvindmølleparker. Endelig forhø-
jes støtten til overskudsproduktion af el fra nye husstandsvindmøller, så der gives en afreg-
ningspris på 2,50 kr. pr. kWh for vindmøller med en effekt på ind til 10 kW og 1,50 kr. på 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFSTGA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VLACL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SPERT.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFMIKD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFMIKD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVRAHP.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/LAVICH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFMILE.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFSTGA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VLACL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SPERT.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFMIKD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVRAHP.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFMILE.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFMILE.aspx
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kWh for vindmøller med en effekt på over 10 kW. 

2013-06-12 Lov nr. 642 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og 
retsplejeloven. (Gennemførelse af bestemmelser i forordning om integritet og gennemsigtig-
hed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen) om beføjelser, sanktioner og offent-
liggørelse samt udrulning af fjernaflæste elmålere m.v.). 
Loven gennemfører de dele af EU-forordning 1227/2011/EU om integritet og gennemsigtig-
hed på engrosenergimarkederne, som kræver gennemførelse i national lovgivning. Med lo-
ven får Energitilsynet de nødvendige undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser til at sikre 
anvendelsen af forordningen i Danmark. Endvidere kan parter, der er berørt af en afgørelse 
truffet af Energitilsynet, klage herover til Energiklagenævnet, og der indføres nye bestem-
melser om at offentliggøre afgørelser samt straffebestemmelser for at overtræde forordnin-
gen. 
Som opfølgning på regeringens »Vækstplan DK« fra februar 2013 får klima-, energi- og 
bygningsministeren bemyndigelse til – efter forelæggelse for et udvalg nedsat af Folketinget 
– at fastsætte nærmere regler om udskiftning eller opgradering af eksisterende målere til 
fjernaflæste målere. 

Vedtaget med 106 stemmer (V, S, DF, RV, SF, EL, Mette Bock (LA) og KF), imod 4 (LA). 
Mette Bock (LA) stemte ved en fejl for forslaget. 

2013-06-13 Lov nr. 607 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsproces-
ser. 
Formålet med loven er at yde tilskud til aktiviteter, der har en klima- og energieffekt, og som 
kan bidrage til energieffektiviseringer, herunder reduktion i udledningen af CO2. Loven 
etablerer bl.a. en ny støtteordning for virksomheder, der ønsker at omstille fra fossile 
brændsler til vedvarende energi i virksomhedens produktionsproces. Loven indgår i opfølg-
ningen på en aftale af 22. marts 2012 om dansk energipolitik 2012-2020, som er indgået 
mellem regeringen og et flertal af partierne i Folketinget. 

2013-06-24 Bekendtgørelse nr. 760 om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme 
m.v. 

2013-06-24 Bekendtgørelse nr. 770 om ikrafttræden af dele af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om 
afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og kokos m.v. og forskellige 
andre love og om ophævelse af lov om tilskud til elproduktion (Omlægning af affaldsfor-
brændningsafgiften). 

2013-06-24 Bekendtgørelse nr. 795 om ikrafttræden af dele af lov om ændringer af lov om afgift af elek-
tricitet og forskellige andre love (Implementering af energiaftalen). 

2013-06-25 Ny energimærkning for tørretumblere. Med udgangen af maj måned er den nye energi-
mærkning for tørretumblere blevet obligatorisk. Skalaen udvides med tre nye klasser A+, 
A++ og A+++ mens en række piktogrammer synliggør tørretumblerens egenskaber. Det nye 
energimærke benyttes allerede på bl.a. køleskabe, vaskemaskiner og fjernsyn. 

2013-06-27 Bekendtgørelse nr. 835 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning og 
lov om fremme af vedvarende energi. 

2013-07-04 Lov nr. 900 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtte til visse 
solcelleanlæg). 



                                                                                                                                   Danmarks energifortider  

142 
 

Lovens formål er at begrænse udbygningen med store solcelleproduktionsanlæg, der ikke 
har som hovedformål at levere el til ejeren, og som det ikke var hensigten at støtte med den 
midlertidigt forhøjede støtte, der blev vedtaget med lov nr. 1390 af 23. december 2012 (L 
86).  
Loven udmønter en tillægsaftale af 19. marts 2013 til den politiske aftale af 15. november 
2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), 
Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om strategi for sol-
celleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg) og en supplerende aftale af 
11. juni med allonge af 19. juni 2013. 

2013-07-04 Lov nr. 901 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene 
boliger og lov om elforsyning. (Lejeres mulighed for nettoafregning, herunder afgiftsfrita-
gelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg). 
Loven giver lejere – eller udlejere på lejernes vegne – mulighed for at kunne nettoafregne 
deres individuelle forbrug af elektricitet fremstillet på VE-anlæg. Loven omfatter lejere i 
både almene og private udlejningsejendomme, herunder også erhvervslejere.  
Loven er en del af udmøntningen af en politisk aftale af 15. november 2012 mellem regerin-
gen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folke-
parti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om strategi for solcelleanlæg og øvrige 
små vedvarende energi-anlæg. Loven skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 86 og L 
199. 

2013-07-20 Superpulje til grøn omstilling. Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om at udmønte 
40 mio. kr. fra puljen til grøn omstilling og beskæftigelse. Pengene går bl.a. til et nyt viden-
center for mineralske råstoffer og udvikling af nye grønne teknologier. 

2013-07-23 Bekendtgørelse nr. 970 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, 
lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning (Lejers mulighed for netto-
afregning, herunder afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg). 

2013-08-26 Bekendtgørelse nr. 1047 om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små 
vedvarende energianlæg. 

2013-08-29 Bekendtgørelse nr. 1050 om ophævelse af bekendtgørelse om energimærkning og oplys-
ningspligt vedrørende elektriske lyskilder til husholdningsbrug. 

2013-09-17 Regeringen (S, RV og SF), DF og EL indgår aftale om harmonisering af beskatning i Nord-
søen. Aftalen betyder, at alle selskaber, der har aktivitet i Nordsøen, fra 2014 og frem be-
skattes efter samme regler. Aftalen indeholder desuden en overgangsordning for selskaber-
nes overgang til de nye regler. 

2013-09-18 Smarte elmålere i alle hjem. I 2020 vil alle danske husstande have en smart elmåler, der re-
gistrerer forbruget fra time til time. Elmålerne vil skabe store gevinster for samfundet, for-
brugerne og elselskaberne. 

2013-10-09 L 3. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. (God-
kendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbin-
delse med energirenovering af bygninger). 

2013-10-30 Bekendtgørelse nr. 1238 om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser, der ved-
rører aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter. 
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2013-11-07 Bekendtgørelse nr. 1270 om ikrafttrædem af visse bestemmelser i lov om ændring af lov 
fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om 
Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven og i lov om ændring af lov og 
fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven. 

2013-11-15 Nye pristillæg til visse vindmøller er trådt i kraft. Den 13. november 2013 er nye regler om 
reduceret støtte til landvindmøller og havvindmøller etableret efter åben dør trådt i kraft. 
Reglerne gælder for visse landvindmøller og havvindmøller etableret efter åben dør, som 
nettilsluttes den 1. januar 2014 eller senere. 

2013-11-19 Nye krav til diskoteringsrenten i varmeprojekter. Fremover skal man anvende Finansmini-
steriets senest udmeldte diskonteringsrente ved de samfundsøkonomiske vurderinger eller 
analyser, som vedlægges projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg. Det præcise-
res i en ændringsbekendtgørelse til projektbekendtgørelsen. 

2013-11-22 Bekendtgørelse nr. 1319 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om 
fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om 
Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven og lov om ændringer af lov om 
fremme af vedvarende energi.  

2013-11-27 EU har godkendt ny støtte til biogas. EU-Kommissionen har statsstøttegodkendt nye støtte-
satser til anvendelse af biogas. Godkendelsen er betinget af, at der ikke ydes statsstøtte til de 
samme udgifter flere gange. 

2013-12-03 Bekendtgørelse nr. 1358 om fjernaflæste elmålinger og måling af elektricitet i slutforbruget 

2013-12-03 Lov nr. 1346 om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. (Godkendel-
sesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse 
med energirenovering af bygninger). 
Loven er en del af energisparekonceptet »Grøn Boligkontrakt«. Loven giver mulighed for, at 
der kan etableres en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, som udøver rådgivning 
om energirenovering og projektstyring vedrørende bygninger. Klima-, energi- og bygnings-
ministeren kan fastsætte, hvilke typer af bygninger der omfattes af ordningen m.v.  
Etableringen af »Grøn Boligkontrakt« er besluttet af regeringen (Socialdemokratiet, Radika-
le Venstre og Socialistisk Folkeparti) sammen med Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti i forbindelse med den politiske aftale om regeringens vækstplan. 

Vedtaget med 104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 0 stemmer 
imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.  

2013-12-03 Lov nr. 1346 om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. (Godkendel-
sesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse 
med energirenovering af bygninger). 
Loven er en del af energisparekonceptet »Grøn Boligkontrakt«. Loven giver mulighed for, at 
der kan etableres en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, som udøver rådgivning 
om energirenovering og projektstyring vedrørende bygninger. Klima-, energi- og bygnings-
ministeren kan fastsætte, hvilke typer af bygninger der omfattes af ordningen m.v.  
Etableringen af »Grøn Boligkontrakt« er besluttet af regeringen (Socialdemokratiet, Radika-
le Venstre og Socialistisk Folkeparti) sammen med Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti i forbindelse med den politiske aftale om regeringens vækstplan. 
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Vedtaget med 104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), 0 stemmer 
imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2013-12-03 F 9. Om reducering af CO2-udslippet. 
Af Per Clausen (EL), Henning Hyllested (EL), Frank Aaen (EL)  
Hvilke konkrete nye initiativer vil regeringen tage i 2014 for at opfylde sin egen målsætning 
om at reducere CO2-udslippet med 40 pct. i 2020? 
 
V 12. Af Per Clausen (EL), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Andreas Steenberg (RV), Steen 
Gade (SF), Mike Legarth (KF).  
Folketinget bakker op om regeringens mål om, at Danmarks udledninger af drivhusgasser i 
2020 reduceres med 40 pct. I forhold til niveauet i 1990. Folketinget noterer sig derfor med 
tilfredshed, at regeringen planlægger at fremsætte forslag til en klimalov i 2014. Klimaloven 
skal sikre monitorering, evaluering af klimaindsatsen og større offentlighed om klimabeslut-
ninger.  
Folketinget konstaterer, at finansloven for 2014 indeholder tiltag, der reducerer udledningen 
af drivhusgasser med mindst 50.000 ton CO2-ækvivalenter i 2020, og opfordrer regeringen 
til løbende at fremsætte forslag, der yderligere kan reducere udledningen af drivhusgasser 
med henblik på at nå målet om en 40 procents reduktion i 2020. Folketinget lægger vægt på, 
at klimaindsatsen skal skabe jobs og ikke koste jobs. Det skal ske ved at gøre brug af mo-
derne teknologier, sikre synergieffekter i alle sektorer og ved at sikre, at det danske er-
hvervsliv forbliver konkurrencedygtigt.  
Vedtaget med 59 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, KF, UFG), 44 stemmer imod forsla-
get (V, DF, LA), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2013-12-09 Bekendtgørelse nr. 1371 om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendt-
gørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders prosuktionsprocesser. 

2013-12-10 Alle elmålere vil være fjernaflæste i 2020. Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, 
som pålægger netselskaber at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle 
elforbrugere inden udgangen af år 2020. 

2013-12-16 Bekendtgørelse nr. 1452 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 

2014-01-02 Morten Bæk afløser Ib Larsen som direktør i Energistyrelsen. 

2014-01-20 Superpulje støtter tre grønne kommuner. Ærø, Høje Taastrup og Bornholm får i alt 6 mio. 
kroner fra regeringens og Enhedslistens grønne superpulje, fordi de går i front på den grønne 
omstilling og viser, hvordan kommuner bedst reducerer CO2 udledningen. 

2014-01-29 L 121. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om 
varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love. (Implementering 
af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.). 

2014-01-30 Bekendtgørelse nr. 109 om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgiv-
ning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger. 

2014-01-30 SF beslutter at træde ud af regeringen, og Annette Vilhelmsen trækker sig som SF-formand 
som følge af, at 5 medlemmer af folketingsgruppen ikke vil godkende salget af DONG-
aktier. 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELHEHY.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELFRAA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SPERT.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVANST.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFSTGA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFSTGA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFMILE.aspx
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2014-01-30 Folketingets Finansudvalg godkender aftalen om kapitalindskud i DONG 
Energy på ca. 13 milliarder kroner. Indskuddet kommer dels fra nye investorer 
ATP, PFA, og Goldman Sachs, og dels fra eksisterende mindretalsaktionærer, 
SEAS-NVE, SYD ENERGI, Insero Horsens og Nyfors Entreprise. 

2014-01-30 Statstøtte til biogas er afklaret med Kommisionen. Europa-Kommissionen har accepteret 
Danmarks fortolkning af mulighederne for kombineret driftsstøtte og investeringsstøtte til 
biogas. Biogasanlæg vil dermed kunne få energiaftalens forhøjede støttesatser, selvom de 
har fået investeringsstøtte fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram eller fra andre 
statslige støtteordninger. 

2014-02-03 Rasmus Helveg Petersen (RV) afløser Martin Lidegaard (RV) som klima-, energi- og byg-
ningsminister i regeringen Helle Thorning Schmidt II (S og RV) 

2014-02-26 B 57. Forslag til folketingsbeslutning om dansk initiativ til et forpligtende internationalt 
klimasamarbejde med progressive i- og ulande (mini-COP-samarbejde). 
Af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL), Henning Hyllested (EL), Pernille Skipper (EL), Niko-
laj Villumsen (EL)  
De internationale klimaforhandlinger under FN’s klimakonvention – de såkaldte COP-
møder – stod i princippet i stampe, og intet tydede på, at en aftale i dette regi ville være am-
bitiøs nok til at forhindre den stigende udledning af CO2 og sikre overholdelse af 2-
gradersmålsætningen. Ifølge forslaget skulle regeringen derfor tage initiativ til at samle de 
lande, der på verdensplan var interesserede i en international klimaaftale, der sikrede 2-
gradersmålet, i et konstruktivt, forpligtende og ambitiøst samarbejde om en klimavenlig ud-
vikling med vedvarende energi, energieffektivitet og klimatilpasning. Samarbejdet skulle 
have form af en klub af såkaldte villige lande med deltagere fra både i- og ulande, hvor over-
liggeren blev sat højt for at sikre en ambitiøs og reel grøn omstilling. 

2014-03-06 Bekendtgørelse nr. 203 om Håndbog for Energikonsulenter (HB2014). 

2014-03-07 Bekendtgørelse nr. 217 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsy-
ning. 

2014-03-07 Bekendtgørelse nr. 218 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsy-
ning. 

2014-03-07 Bekendtgørelse nr. 218 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsy-
ning. 

2014-03-21 Bekendtgørelse nr. 260 om udtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om sel-
skabsmæssige udskullelse. 

2014-03-24 Bekendtgørelse om den kommunale 20 MW-pulje til solcelleanlæg er trådt i kraft. Den fast-
lægger rammerne for, hvorvidt kommunale solcelleanlæg inden for en pulje på 20 MW kan 
undtages for elforsyningslovens krav om selskabsmæssig udskillelse med henblik på at opnå 
adgang til nettoafregning på timebasis. Overskydende elproduktion ud over egetforbruget 
afregnes til 60 øre/kWh. 

2014-03-26 L 161. Forslag til lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale 
klimamålsætninger. 

2014-04-08 Lov nr. 345 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varme-

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELSTMB.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELHEHY.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPESK.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELNIVI.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELNIVI.aspx
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forsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love. (Implementering af EU’s 
energieffektivitetsdirektiv m.v.). 
Lovens primære formål er at gennemføre dele af EU’s energieffektiviseringsdirektiv. Loven 
gennemfører de dele i direktivet, der handler om energisyn og energiledelsessystemer i store 
virksomheder og om fremme af effektivitet under opvarmning og køling. Der indføres en 
pligt for store virksomheder og private institutioner til at få udført et obligatorisk energisyn 
hvert fjerde år. Loven udvider endvidere mulighederne for private og kommunale virksom-
heder for at etablere og drive varmepumper til produktion af varme og køling som kollektive 
varmeforsyningsanlæg. 

Vedtaget med 90 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, KF, UFG), 18 stemmer imod 
forslaget (DF, LA), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2014-04-10 Regeringen indleder arbejde med en olie- og gasstrategi. Regeringen har besluttet at begyn-
de arbejde på en olie- og gasstrategi i samarbejde med branchen. Strategien skal sikre, at vi 
effektivt udnytter olie- og gasressourcerne i Nordsøen- til fordel for det danske samfund. 

2014-04-23 L 180. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov 
om Energinet.dk. (Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse 
af engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelse af økonomiske kompensationer, Energi-
net.dk’s fusion med datterselskaber m.v.). 

2014-04-24 F 31. Om fremtidige energipolitiske initiativer. 
Af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), An-
dreas Steenberg (RV), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF)  
Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset 
af den energipolitiske redegørelse? 

2014-05-20 R 16. Om energipolitisk redegørelse 2014. 

2014-06-02 Bekendtgørelse nr. 563 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling. 

2014-06-02 Bekendtgørelse nr. 564 om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg. 

2014-06-02 Bekendtgørelse nr. 565 om tilladelse til etablering og endring af elproduktionsanlæg. 

2014-06-16 Lov nr 633 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energi-
net.dk. (Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engros-
modellen, naturgasselskabers anvendelse af økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s 
fusion med datterselskaber m.v.). 
Loven har to hovedformål. Det ene er at udmønte elreguleringsudvalgets forslag til regule-
ring af forsyningspligten med henblik på at fremme konkurrencen på elmarkedet, samtidig 
med at et højt forbrugerbeskyttelsesniveau bevares. Som led heri foreslås det, at der i stedet 
for den hidtidige forsyningspligt indføres en leveringspligt, som forpligter alle elhandels-
virksomheder til mod betaling at levere elektricitet til alle husholdningsforbrugere, som an-
moder om det. Det andet hovedformål er at udskyde iværksættelsen af den såkaldte engros-
model for elmarkedet 1 år. Engrosmodellen indebærer en total omlægning af relationerne 
mellem net- og elhandelsvirksomheder og giver derved elhandelsvirksomhederne en central 
rolle. 

Vedtaget med 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF), 5 stemmer imod for-

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFSTGA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VLACL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SJEJO.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFMIKD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVANST.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVANST.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/LAVICH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFMILE.aspx
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slaget (LA), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2014-06-25 Lov nr. 716 om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamål-
sætninger. 
Loven etablerer en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på 
at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, det vil sige et ressourceeffektivt samfund med 
en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhus-
gasser fra øvrige sektorer, som samtidig understøtter vækst og udvikling. Loven fremmer 
derudover gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift for Danmarks 
klimapolitik. 

Vedtaget med 63 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, KF), 48 stemmer imod forslaget (V, 
DF, LA), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2014-06-27 Bekendtgørelse nr. 822 om regler for anmendelse af priser m.v. for naturgasforsyning. 

2014-06-27 Bekendtgørelse nr. 823 om regler for anmeldelse af priser og betingelser m.v. for elforsy-
ning. 

2014-07-08 Danmark underskriver grøn aftale med Mexico. Den danske og mexicanske regering har 
indgået en 3-årig aftale om dansk hjælp til den mexicanske regering med arbejdet mod en 
grøn omstilling. Mexico er blandt de lande i verden med den største udledning af drivhus-
gasser, og aftalen skal bidrage til at opfylde de mexicanske mål om at reducere landets ud-
ledning med 20% i 2020. 

2014-10-14 Bekendtgørelse nr 1117 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributions-
selskaber. 

2014-10-20 DONG Energy og Energinet.dk indgår en aftale om, at Energinet.dk overtager 100 % af ak-
tiekapitalen i DONG Storage A/S (Stenlille Gaslager). 

2014-10-30 L 11. Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse 
energiprodukter. (Tilpasning af reglerne om udledninger fra luftfart efter Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 m.v.). 

2014-10-30 L 48. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om 
varmeforsyning, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produkti-
onsprocesser, biobrændstofloven og lov om fremme af besparelser i energiforbruget. (Er-
hvervsrettet lempelse af PSO-betaling for elektricitet, afskaffelse af tilskudsordning til ikke-
kvoteomfattet elproduktion, afskaffelse af PSO-betaling for gas, fravigelse af iblandingspro-
cent for biobrændstoffer, faktureringsoplysninger m.v. til energiforbrugere, ændring af kla-
geregler m.v.). 

2014-10-30 L 49. Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforsk-
ning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskade-
loven. (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.). 

2014-11-11 F 8. Om omstilling til vedvarende energi og et fossilfrit samfund. 
Af Per Clausen (EL), Henning Hyllested (EL).  
Hvilket af Energistyrelsens energiscenarier vil regeringen tage udgangspunkt i i den fortsatte 
omstilling til vedvarende energi og et fossilfrit samfund, og hvornår vil regeringen tage initi-
ativ til at starte forhandlingerne om, hvad der skal ske efter 2020, sådan at der ikke i de 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELHEHY.aspx


                                                                                                                                   Danmarks energifortider  

148 
 

kommende år træffes beslutninger, som gør det vanskeligere og dyrere f.eks. at vælge et 
brint- eller vindscenarie? 
V 10. Af Jens Joel (S), Lars Christian Lilleholt (V), Lone Loklindt (RV), Steen Gade (SF), 
Per Clausen (EL), Mike Legarth (KF)  
Det er afgørende for de langsigtede investeringer i energisektoren, at der er stabile ramme-
vilkår og tillid til, at energipolitikken hviler på et solidt grundlag. Derfor opfordrer Folketin-
get regeringen til at etablere det nødvendige videngrundlag i god tid, inden parterne bag 
Energiaftalen fra 2012 optager drøftelser om konkrete supplerende initiativer for perioden 
efter 2020. 

Vedtaget med 80 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, KF) 4 stemmer imod forslaget 
(LA) 13 stemmer hverken for eller imod forslaget (DF)  

2014-11-14 Bekendtgørelse nr. 1208 om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre ydel-
ser til elproduktionsanlæg m.v. 

2014-11-19 Bekendtgørelse nr. 1212 om oblikatorisk energisyn i store virksomheder. 

2014-11-26 Nye aftaler baner vejen for vedvarende energi på store kraftværker. 

2014-12-04 Stramning af krav til energikonsulenter. Energimærkningsfirmaet og energikonsulenter vil 
fremover få karantæne, hvis de laver alvorlige eller gentagende fejl i energimærkningen af 
bygninger.  

2014-12-05 Bekendtgørelse nr. 1282 om anmeldelse af priser, omkostningsfordele og andre betingelser 
for produktion, transport og levering ag fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug 
for fastsættelse af prislofter. 

2014-12-10 Bekendtgørelse nr 1296 om foranstaltninger til opretholdelsen af elforsyningssikkerheden. 

2014-12-12 Bekendtgørelse nr. 1353 om forbrugeraftaler om levering af elektricitet. 

2014-12-12 Bekendtgørelse nr. 1354 om forbrugeraftaler om levering af naturgas. 

2014-12-17 Pristillægget på 60 øre pr. kWh til overskydende elektricitet fra husstandsvindmøller tidsbe-
grænses til 12 år. Det vil blive fastsat i en bekendgørelse, som Energistyrelsen udsteder med 
virkning fra 1. januar 2015. Ændringen skyldes, at Kommissionen ikke har godkendt en for-
længelse af afregningsprisen på 60 øre i mere end 12 år. 

2014-12-23 Bekendtgørelse nr. 1569 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders pro-
duktionsprocesser. 

2014-12-23 Bekendtgørelse nr. 1570 om CO2-kvoter. 

2014-12-23 Bekendtgørelse nr. 1571 om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedgøren-
de forhold omfattet af lov om CO2-kvoter. 

2014-12-23 Lov nr. 1497 om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energi-
produkter. (Tilpasning af reglerne om udledninger fra luftfart efter Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 m.v.). 
Lovens formål er at gennemføre de ændringer i EU’s kvotedirektiv, som er gennemført ved 
den såkaldte ændringsforordning. Ændringsforordningen indfører en midlertidig undtagelse 
fra krav om overvågning, rapportering og returnering af kvoter for CO2-emissioner fra flyv-
ninger til og fra lande uden for EØS-området. Undtagelsen gælder 2013 til 2016, hvor den 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SJEJO.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VLACL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVLOLO.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFSTGA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFMILE.aspx
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vil blive revideret i henhold til de fremskridt, der er gjort. Endvidere indskrænkes kvotedi-
rektivets anvendelsesområde. Lovforslaget sikrer derudover en enklere og mere korrekt im-
plementeringsmåde i dansk ret, således at en del af de gældende regler flyttes til en bekendt-
gørelse. 

Vedtaget med 101 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG) 8 stemmer imod 
forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2014-12-23 Lov nr. 1498 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varme-
forsyning, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionspro-
cesser, biobrændstofloven og lov om fremme af besparelser i energiforbruget. (Erhvervsret-
tet lempelse af PSO-betaling for elektricitet, afskaffelse af tilskudsordning til ikkekvoteom-
fattet elproduktion, afskaffelse af PSO-betaling for gas, fravigelse af iblandingsprocent for 
biobrændstoffer, faktureringsoplysninger m.v. til energiforbrugere, ændring af klageregler 
m.v.). 
Loven gennemfører dele af den aftale om ”Vækstpakke 2014”, som regeringen (Socialde-
mokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
hedslisten indgik den 14. juli 2014. Loven gennemfører de dele af aftalen, der omhandler 
den generelle erhvervsrettede lempelse af betaling til PSO for elektricitet, afskaffelse af til-
skudsordningen til ikkekvoteomfattet elproduktion og afskaffelse af betaling til PSO for gas. 
Loven tilpasser desuden lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders 
produktionsprocesser til EU’s nye statsstøtteregler, og der indføres regler i biobrændstoflo-
ven om fravigelse af iblandingsprocenten for biobrændstoffer. Endelig sikres en gennemfø-
relse af energieffektiviseringsdirektivets bestemmelser om, at slutkunder skal sikres ret til at 
modtage fakturaer baseret på det faktiske forbrug. 

Vedtaget med 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, UFG), 5 stemmer 
imod forslaget (KF), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.  

2015-01-19 B 56. Forslag til folketingsbeslutning om indregning af CO2-udledning fra biomasse som 
supplement til det nationale CO2-regnskab. 
Af Per Clausen (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL), 
Finn Sørensen (EL)  
Beslutningsforslaget går ud på at fastlægge et koncept, som indregner nettoudledningen af 
CO2 fra brug af diverse biomassekilder baseret på en vurdering af den faktiske CO2-effekt, 
som tilføres atmosfæren ved forbrænding heraf. Konceptet skal ses som et supplement til det 
eksisterende nationale CO2-regnskab.  
Efter de internationale klimaaftaler defineres afbrænding af biomasse som ikke medførende 
udledning af CO2. Dette er dog ikke i overensstemmelse med virkeligheden, da enhver form 
for afbrænding af biomasse medfører udledning af CO2. Forslagsstillerne ønsker derfor, at 
der udarbejdes et koncept til fastlæggelse heraf. 

2015-01-28 L 116. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Gennem-
førelse af offshoresikkerhedsdirektivet, subsidiært ansvar for afvikling af anlæg, plan for 
afvikling af anlæg, sikkerhedsstillelse, forlængelse af geotermitilladelser, beredskab for for-
syningsmæssige forhold, forsikring, digital kommunikation m.v.). 

2015-01-30 Nye krav til computere, kaffemaskiner og emhætter skal sikre lavere elforbrug. Nye EU-
krav skal opnå lavere elregninger hos forbrugerne samt reducere energi og CO2 udledelse. 
De nye krav gælder fra 1. januar 2015 og gælder for bl.a. for kaffemaskiner, emhætter, ovne, 
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kogeplader og de apperater, der er netværksforbunende såsom computere, printere mm. Kra-
vene sætter grænser for, hvor meget energi de forskellige årodukter må bruge. Dette resulte-
rer i, at de mindst energieffektive apperater bliver fjernet fra markedet, samt at maskinerne 
skal kunne gå automatisk på standby eller slukke helt. 

2015-02-05 Bekendtgørelse nr. 120 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om 
fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningslo-
ven, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og i lov om ændringer af lov 
om fremme af besparelser i energiforbrug, lov om varmeforsyning lov om kommunal fjern-
køling og forskellige andre love. 

2015-02-05 Bekendtgørelse 121 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om 
fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (rammer for kystnære 
havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.). 

2015-02-05 Forhøjet støtte på vej til solceller og husstandsvindmøller. Efter EU-Kommissionens god-
kendelse kan ejere af husstandsvindmøller og solcelleanlæg søge om forhøjet støtte hos 
Energinet.dk fra den 11. februar 2015. 

2015-02-19 B 76. Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en neutral lånepulje til udskiftning af 
forældede energianlæg. 
Af Mikkel Dencker (DF), Liselott Blixt (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen 
(DF), Søren Espersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF)  
Beslutningsforslaget går ud på at etablere en finanspolitisk neutral lånepulje til udskiftning 
af forældede energianlæg. Formålet er at få udskiftet forældede og forurenende energianlæg, 
der står i mange huse, heraf mange i tyndt befolkede områder af landet, med moderne og 
energivenlige anlæg. Det vil samtidig give et opsving i Danmarks yderområder, idet hånd-
værkere og underleverandører kan få mere beskæftigelse. 

2015-02-25 L 150. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder. 

2015-02-25 L 151. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning. (Justering og udskydelse af en-
grosmodellen og udskydelse af leveringspligten). 

2015-03-11 Bekendtgørelse nr. 237 om statstilskuid til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnergier. 

2015-03-11 B 90. Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Dohaændringen til Kyo-
toprotokollen. 
Af klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV).  
Med folketingsbeslutningen giver Folketinget sit samtykke til, at Danmark ratificerer Doha-
ændringen til Kyotoprotokollen. Dohaændringen indebærer, at parterne påtager sig at redu-
cere udledningen af drivhusgasser for perioden 2013-2020, herunder forpligter EU sig til 
ikke at udlede mere end 80 pct. Af udledningsniveauet i 1990. Endvidere foretages en række 
mindre ændringer af Koytoprotokollen. 

Vedtaget med 93 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, KF, ALT) 18 stemmer imod for-
slaget (DF, LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2015-03-25 Bekendtgørelse nr. 299 om pristillæg til opgraderet biogas leveret til det sammenkoblede 
system og renset biogas leveret til et bygasnet. 

2015-03-25 Bekendtgørelse nr. 301 om bæredygtig produktion af biogas. 
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2015-03-25 L 176. Forslag til lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geo-
termiboringer. 

2015-03-25 L 177. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven. (Kommuners 
adgang til varetagelse af varmeforsyningsvirksomhed samt bygningsopvarmning baseret på 
vedvarende energi m.v.). 

2015-03-26 B 108. Forslag til folketingsbeslutning om kommuners adgang til at etablere solcelleanlæg. 
Af Per Clausen (EL), Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL).  
Beslutningsforslaget går ud på at lempe det nuværende krav om selskabsdannelse, når der 
skal etableres kommunale solcelleanlæg. Det foreslås, at regeringen i foråret 2015 åbner for 
en ny pulje på 20 MW, som kan etableres uden krav om selskabsdannelse. Desuden foreslås 
indført en generel dispensation til at etablere kommunale solcelleanlæg på op til 50 kW. 

2015-04-20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie. 
Dette direktiv fastsætter regler for beregningsmetode og indberetningskrav i overensstem-
melse med direktiv 98/70/EF og finder anvendelse på brændstoffer, der anvendes til frem-
drift af vejgående køretøjer, mobile ikkevejgående maskiner (herunder fartøjer til sejlads på 
indre vandveje, når de ikke er til søs), landbrugs- og skovbrugstraktorer samt fritidsfartøjer, 
når de ikke er til søs, og på elektricitet, der anvendes i vejgående køretøjer. 

2015-04-24 F 39. Om fremtidige energipolitiske initiativer. 
Af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), An-
dreas Steenberg (RV), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).  
Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset 
af den energipolitiske redegørelse? 
 
V 57. Af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Jens Joel (S), Andreas Steenberg 
(RV), Per Clausen (EL), Mike Legarth (KF).  
Folketinget fastholder en ambitiøs grøn omstilling og en fremsynet energipolitik. Folketinget 
konstaterer, at danske virksomheder har stigende indtægter fra grøn energiteknologieksport, 
og at den grønne omstilling bidrager positivt til klima, miljø og grønne arbejdspladser. Fol-
ketinget konstaterer, at den grønne omstilling af energisystemet kræver et fleksibelt og 
sammenhængende energisystem samt opfordrer til en langsigtet løsning for drivmidler base-
ret på VE.  
Folketinget konstaterer, at større sammenhængende energisystemer og –markeder giver bed-
re mulighed for kapacitetsudnyttelse i Danmark samt sikrer forsyningssikkerheden. Folke-
tinget opfordrer til, at udviklingen på EU- og regionalniveau påvirkes, så den bidrager til en 
omkostningseffektiv dansk energipolitik. Folketinget konstaterer, at den nuværende afgifts- 
og tilskudsstruktur, herunder usikkerheden om PSO-afgiften efter 2016, er uhensigtsmæssig. 
Derfor opfordrer Folketinget regeringen til snarest muligt at færdiggøre den omfattende af-
gifts- og tilskudsanalyse som aftalt i energiforliget fra 2012 og fortsætte forhandlingerne 
med Europa-Kommissionen om at finde en løsning på PSO-sagen. 

Vedtaget med 91 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, KF, ALT) 5 stemmer imod for-
slaget (LA) 13 stemmer hverken for eller imod forslaget (DF). 

2015-04-29 Lov nr. 535 om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Gennemførelse af 
offshoresikkerhedsdirektivet, subsidiært ansvar for afvikling af anlæg, plan for afvikling af 
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anlæg, sikkerhedsstillelse, forlængelse af geotermitilladelser, beredskab for forsyningsmæs-
sige forhold, forsikring, digital kommunikation m.v.). 
Loven gennemfører de dele af offshoresikkerhedsdirektivet, som ikke blev gennemført ved 
L 49. Offshoresikkerhedsdirektivet har til formål at forebygge større ulykker i forbindelse 
med offshore olie- og gasaktiviteter og begrænse konsekvenserne, hvis ulykkerne alligevel 
sker. De bestemmelser, der nu gennemføres i undergrundsloven, drejer sig om krav til ret-
tighedshaverne om fornøden teknisk og finansiel kapacitet, om udpegning af godkendelse af 
operatører, om procedure for erstatningskrav, om offentlig deltagelse og om sikkerhedsmæs-
sige forhold i forbindelse med boringer. Loven indeholder endvidere nogle justeringer af 
loven, herunder mulighed for at forlænge geotermitilladelser, ansvar for omkostninger til 
afvikling af anlæg og hjemmel om digital kommunikation. 
Vedtaget med 110 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, ALT), 0 stemmer 
imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2015-04-29 R 17. Om energipolitisk redegørelse 2015. 

2015-05-04 Lov nr. 574 om statstilskud til elintensive virksomheder. 
Lovforslaget etablerer en ny tilskudsordning til lempelser af betaling af PSO i virksomheder 
med et stort elforbrug. Hovedformålet er at sikre, at virksomheder med et stort elforbrug 
ikke belastes af betaling af PSO i en sådan grad, at deres konkurrenceevne svækkes, og sam-
tidig fremme energieffektivisering i virksomhederne. Der oprettes en tilskudspulje på 185 
mio. kr. pr. år i perioden 2015-2020, hvorfra de pågældende virksomheder kan få støtte til 
betalingen af PSO til elektricitet, hvis de indgår en aftale om energieffektivisering. 
Vedtaget 98 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, ALT) 0 stemmer imod 
forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2015-05-04 Lov nr. 577 om ændring af lov om elforsyning. (Justering og udskydelse af engrosmodellen 
og udskydelse af leveringspligten). 
Formålet med loven er at justere og udskyde den såkaldte engrosmodel for detailmarkedet 
for elektricitet, der blev vedtaget i 2012. Engrosmodellen betyder, at elhandelsvirksomhe-
derne bliver de centrale aktører på elmarkedet, som har den primære kontakt til kunderne og 
udsender en samlet regning til forbrugeren. Justeringen skyldes, at der har vist sig praktiske 
vanskeligheder med at gennemføre en forsikringsordning for elhandelsvirksomhedernes ind-
betalinger af elafgifter til told- og skatteforvaltningen.  
 
Udskydelsen af idriftsættelsen af engrosmodellen til den 1. april 2016 sker for at give fornø-
den tid til en sikker gennemførelse af tilpasninger af it-systemer og administrative procedu-
rer.  
Vedtaget med 96 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, ALT), 5 stemmer imod 
forslaget (LA), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2015-05-19 Bekendtgørelse nr. 667 om program for intern overvårgning for net- og transmissionsvirk-
somheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning. 

2015-05-19 Bekendtgørelse nr. 668 om fordeling af aftagernumre ved elhandelsvirksomheds konkurs 
m.v. 

2015-06-01 Lov nr. 745 om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven. (Kommuners adgang til 
varetagelse af varmeforsyningsvirksomhed samt bygningsopvarmning baseret på vedvaren-
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de energi m.v.). 
Lovforslagets hovedformål er at lovfæste reglerne om kommuners hjemmel til varetagelse af 
kollektiv varmeforsyning, herunder reglerne om garantistillelse. Disse regler følger i dag af 
almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkald-
te kommunalfuldmagtsregler.  
Lovforslaget har desuden til formål at udvide muligheden for at anvende biomassebaseret 
varmeproduktion i områder, der forsynes med decentral naturgasbaseret kraftvarme, hvilket 
vil kunne nedbringe varmepriserne i de pågældende områder. Ordningen omfatter i dag 35 
fjernvarmenet og foreslås udvidet med yderligere 50 til i alt 85 fjernvarmenet.  
Endelig præciserer lovforslaget den eksisterende hjemmel i byggeloven til at fastsætte regler 
om bygningers opvarmningsform. Formålet er at give ejeren frihed til at vælge den opvarm-
ningsform, der passer det pågældende byggeri bedst, forudsat at opvarmningsformen er ba-
seret på vedvarende energi. 

Vedtaget med 99 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, ALT) 0 stemmer imod 
forslaget 5 stemmer hverken for eller imod forslaget (LA). 

2015-06-28 Efter valget den 18. juni 2015 dannes regeringen Lars Løkke Rasmussen II (V) med Lars 
Christian Lilleholt (V) som energi-, forsynings- og klimaminister. Han afløser Rasmus Hel-
veg Petersen (RV). 

2015-07-01 Bekendtgørelse nr. 849 om tilskud til investeringer i eldrevende varmepumper til produktion 
af fjernvarme. 

2015-07-01 Bekendtgørelse nr. 850 om revision af regnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørese om 
tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme. 

2015-07-03 B 2. Forslag til folketingsbeslutning om tilbagetrækning af licensen til efterforskning og 
indvinding af skifergas i Nordjylland samt bemyndigelse til at gennemføre erstatningsfor-
handlinger med licenshaverne. 
Af Søren Egge Rasmussen (EL), Stine Brix (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Finn Sø-
rensen (EL)  
Beslutningsforslaget pålægger regeringen snarest at bringe efterforskningsboringerne efter 
skifergas i Nordjylland til ophør. Herunder bemyndiges regeringen til at indlede forhandling 
om et erstatningsbeløb, der kan dække licenshavernes dokumenterede hidtidige omkostnin-
ger. 

2015-07-03 B 3.  Forslag til folketingsbeslutning om genbehandling af licensen til indvinding af skifer-
gas i Nordjylland, når prøveboringerne er afsluttet. 
Af Søren Egge Rasmussen (EL), Stine Brix (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Finn Sø-
rensen (EL).  
Beslutningsforslaget pålægger regeringen snarest at genbehandle licensen til indvinding af 
skifergas i Nordjylland, når de aktuelle prøveboringer er afsluttet. Beslutningsforslaget skal 
ses som et alternativ til beslutningsforslag nr. B 2. 

2015-07-03 B 4. Forslag til folketingsbeslutning om ny procedure for behandling af ansøgninger om 
efterforskning og indvinding af fossile energikilder på land eller nær kysterne. 
Af Søren Egge Rasmussen (EL), Stine Brix (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Finn Sø-
rensen (EL)  
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Beslutningsforslaget pålægger regeringen at udarbejde en ny procedure for behandling af 
ansøgninger om efterforskning og indvinding af fossile energikilder på land eller nær ky-
sterne. En ny procedure skal baseres på nogle nærmere angivne forhold, herunder at Folke-
tinget skal orienteres om modtagne ansøgninger senest 1 måned efter modtagelsen, og at 
licensgivningen opdeles i to faser, således at der i første omgang alene gives tilladelse til 
efterforskning, og at der skal søges om ny licens, når efterforskningen er afsluttet og der 
ønskes tilladelse til indvinding. 

2015-09-07 Bekendtgørelse nr. 1046 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om statstilskud til elin-
tensive virksomheder. 

2015-09-09 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder. Målene for dette direktiv, er at sikre et indre marked for brændstof 
til vejtransport og mobile ikke-vejgående maskiner og sikre overholdelse af visse mindste-
krav til miljøbeskyttelsen ved brug af dette brændstof, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes 
af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; 
Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. 
artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitets-
princippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for 
at nå disse mål. 

2015-09-10 EU godkender PSO-lempelser for 1,1 mia. kr. Energitunge virksomheder som cementfabrik-
ker og jernstøberier får nu mulighed for tilskud, så deres konkurrenceevne ikke svækkes af 
PSO afgifter. 

2015-09-15 Bekendtgørelse nr. 1096 om ophævelse af bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders faktu-
rering af omkostninger over for elforbrugere. 

2015-09-18 Bekendtgørelse nr 1112 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. 

2015-09-18 Bekendtgørelse nr. 1113 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og 
andre vedvarende energianlæg end vindmøller. 

2015-09-18 Bekendtgørelse nr. 1114 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettil-
sluttet den 20. november 2012 eller senere. 

2015-09-18 Bekendtgørelse nr. 1115 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduce-
ret elektricitet m.v. 

2015-09-23 Bekendtgørelse nr. 1124 om godkendelse af projket for kollektiv varmeforsyningsanlæg. 

2015-09-27 Ann-Dorthea Larsen udpeges til formand for EUDPs bestyrelse og afløser Torkil Bentzen. 

2015-09-28 Bekendtgørelse nr. 1139 om stattilskud til elintensive virksomheder. 

2015-10-07 L 11. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk. 

2015-10-07 L 12.  Forslag til lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produk-
ter, lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om fremme af energibesparel-
ser i bygninger, lov om fjernkøling og lov om fremme af besparelser i energiforbruget.  
(Skærpet håndhævelse af dokumentationskrav til ecodesign og energimærkning af energire-
laterede produkter, justering af forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for byg-
ninger med ejerlejligheder, lettelse af vilkårene for godkendelse som bedre bolig-rådgiver og 
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faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder m.v). 

2015-10-07 F 3. Om Danmarks klimamål.  
Af Maria Reumert Gjerding (EL), Søren Egge Rasmussen (EL)  
Hvad kan ministeren oplyse om Danmarks klimamål? 
V 12. Af Steen Gade (SF), Lars Christian Lilleholt (V), Jens Joel (S), Andreas Steenberg 
(RV), Per Clausen (EL), Mike Legarth (KF).  
Folketinget fastholder en ambitiøs grøn omstilling og en fremsynet energipolitik. Folketinget 
konstaterer, at danske virksomheder har stigende indtægter fra grøn energiteknologieksport, 
og at den grønne omstilling bidrager positivt til klima, miljø og grønne arbejdspladser.  
Folketinget konstaterer, at den grønne omstilling af energisystemet kræver et fleksibelt og 
sammenhængende energisystem samt opfordrer til en langsigtet løsning for drivmidler base-
ret på VE.  
Folketinget konstaterer, at større sammenhængende energisystemer og –markeder giver bed-
re mulighed for kapacitetsudnyttelse i Danmark samt sikrer forsyningssikkerheden. Folke-
tinget opfordrer til, at udviklingen på EU- og regionalniveau påvirkes, så den bidrager til en 
omkostningseffektiv dansk energipolitik.  
Folketinget konstaterer, at den nuværende afgifts- og tilskudsstruktur, herunder usikkerhe-
den om PSO-afgiften efter 2016, er uhensigtsmæssig. Derfor opfordrer Folketinget regerin-
gen til snarest muligt at færdiggøre den omfattende afgifts- og tilskudsanalyse som aftalt i 
energiforliget fra 2012 og fortsætte forhandlingerne med Europa-Kommissionen om at finde 
en løsning på PSO-sagen. 
Vedtaget med 91 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, KF, ALT) 5 stemmer imod for-
slaget (LA) 13 stemmer hverken for eller imod forslaget (DF). 

2015-10-12 Ny evaluering viser, at energiforskningsprogrammerne under Energi-, Forsynings- og Kli-
maministeriet har skabt eksport og beskæftigelse, ligesom programmerne har banet vejen for 
øget energi-effektivisering og fremmet udbredelsen af vedvarende energi. 

2015-10-12 Ny evaluering af Green Labs DK-programmet viser, at de nye testcentre for ny energitekno-
logi er langt i etableringen. Seks centre har i dag brugere af deres faciliteter. 

2015-10-14 Bekendtgørelse 1183 om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgø-
relse om tilskud til elbusder.   

2015-10-14 Bekendtgørelse nr. 1184 om tilskud til elbusser. 

2015-10-19 Støttepulje på 4 mio. kr. skal fremme elbusser i Danmark. Energistyrelsen åbner nu for pro-
jektansøgninger til en pulje på 4 mio. kr. Puljen skal støtte trafikselskaber, kommuner, regi-
oner og busoperatører, der ønsker at investere i elbusser.  

2015-10-20 Energiintensive virksomheder rammes hårdt ved stigende nationale energiomkostninger, 
viser rapport af COWI. 

2015-10-21 Nyt vindatlas skal freme bæredygtig elproduktion i hele verden. Et globalt vindatlas, som 
kan forbedre udnyttelsen af vindenergi over hele kloden er blevet lanceret. Danmark har 
spillet en afgørende rolle i udvilingen af vindatlasset, som er et gratis redskab for alverdens 
energiplanlægger. 

2015-10-21 L 30. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Nedsættelse af 
støtte for husstandsvinduer). 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/maria-reumert-gjerding.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/soren-egge-rasmussen.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFSTGA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VLACL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SJEJO.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVANST.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVANST.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELPECL.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/KFMILE.aspx
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2015-10-23 B 18. Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod efterforskning og indvindig af skiffer-
gas. 
Af Søren Egge Rasmussen (EL), Stine Brix (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Christian 
Juhl (EL), Jakob Sølvhøj (EL), Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Vil-
lumsen (EL).  
Beslutningsforslaget er en genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 65 fra folketingsåret 
2012-13. Skifergas er det populære navn for naturgas, som indvindes fra skiferlag i under-
grunden. Efterforskning og indvinding af skifergas foregår efter en teknik, der indebærer en 
risiko for påvirkning af miljøet, og skifergas er en kulstofholdig energikilde, der frigiver 
CO2 ved udnyttelsen. Ud fra såvel et miljømæssigt som et klimamæssigt synspunkt skal ef-
terforskning og indvinding af skifergas efter forslagsstillernes opfattelse derfor forbydes. 

2015-10-29 B 20. Forslag til folketingsbeslutning om det nationale klimamål 2020. 
Mette Abildgaard (KF), Søren Pape Poulsen (KF).  
Beslutningsforslaget pålægger regeringen at arbejde for, at Danmarks udledning af drivhus-
gasser i 2020 reduceres med 40 pct. I forhold til niveauet i 1990, og at der løbende fremsæt-
tes forslag, der medvirker til at reducere udledningen af drivhusgasser med henblik på at nå 
målet om en 40 pct.s reduktion i 2020. Der lægges vægt på, at forslagene er omkostningsef-
fektive og gennemføres under hensyn til vækst, dansk erhvervslivs konkurrenceevne og be-
skæftigelsen generelt. 

2015-11-06 Bekendtgørelse nr. 1233 om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtigelser i forbin-
delse med levering af elektricitet til elkunder. 

2015-11-06 Balancegodtgørelse til vindmøller nedjusteres. Balancegodtgørelse nedjusteres fra 2,3 øre til 
1,8 øre pr. kWh og tidsbegrænses til 20 år. Ændringerne indføres fra 1 januar 2016. 

2015-11-11 L 52. Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning. (Bemyndigelse til fastsættelse 
af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset 
biogas m.v.). 

2015-11-20 Bekendtgørelse nr. 1301 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om 
fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturforsyning og lov om Energi-
net.dk, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme 
af vedvarende energi i virkdomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning og i lov 
om statstilskud til elintensive virksomheder. 

2015-11-24 Lov nr. 1283 om ændring af lov om elforsyning og lov om energinet.dk  
Lovens formål er at sikre, at tilskudsordningen til elproduktion fra industrielle kraft-varme-
værker, som anvender naturgas, kan træde i kraft. Loven giver endvidere energi-, forsy-
nings- og klimaministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om de administrative regler 
for tilskudsordningen og om tilsyn og kontrol med udbetalingen af tilskud. Loven skal sikre, 
at Danmark overholder vilkårene i Europa-Kommissionens afgørelse af 14. juli 2015 om 
godkendelse af støtteordning til produktion af elektricitet i naturgasfyrede industrielle kraft-
varme-værker. 

Vedtaget med 103 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF), 9 stemmer 
imod forslaget (EL). 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.  

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/soren-egge-rasmussen.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELSTMB.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/maria-reumert-gjerding.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELCHJU.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELCHJU.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/jakob-solvhoj.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/soren-sondergaard.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELFINS.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELNIVI.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELNIVI.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/mette-abildgaard.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/soren-pape-poulsen.aspx
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2015-11-25 Bekendtgørelse nr. 1299 om tilskud til elekticitet produceret i industrielle kraft-varme-
værker. 

2015-11-25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2193 af 25. november 2015 om be-
grænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg (EØS-relevant 
tekst). Dette direktiv fastsætter regler om kontrol med mellemstore fyringsanlægs emissioner 
af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx) og støv til luften, og derved nedbringes disse 
emissioner til luften og deres potentielle risici for menneskers sundhed og miljøet. Direktivet 
fastsætter også regler om at overvåge emissioner af carbonmonoxid (CO). 

2015-11-26 Vedvarende energi dækker nu mere end halvdelen af elforbruget. Danmarks faktiske energi-
forbrug og CO2 udledning faldt til det laveste niveau i nyere tid, og vedvarende energi dæk-
ker en rekordhøj andel af elforsyningen. Det fremgår af Energistatestik 2014.  

2015-11-30 Bekendtgørelse nr. 1358 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsy-
ning. 

2015-11-30 Bekendtgørelse nr. 1375 Bekendtgørelse om særbridrag for særligt forurenet spildevand. 

2015-11-02 Bekendtgørelse nr. 1394 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 

2015-12-02 Bekendtgørelse nr. 1395 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders pro-
duktionsprocesser. 

2015-12-03 Bekendtgørelse nr. 1400 om elhandelsvirksomheder fakturering af omkostninger over for 
elforbrugere. 

2015-12-03 Bekendtgørelse nr. 1401 om justering af godtgørelse til visse vindmøller (Balancegodtgørel-
se). 

2015-12-03 Bekendtgørelse nr. 1419 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbe-
skyttelsesområder og bekyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, 
lagering i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore. 

2015-12-04 B 49. Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af konkurrence og finansiel sikkerheds-
stillelse ved statslige udbud af havvindmøller. 
Christian Poll (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Villum Christensen (LA).  

2015-12-08 Bekendtgørelse nr. 1477 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsy-
ning. 

2015-12-10 Bekendtgørelse nr. 1508 om forsyningssekretariatets virksomhed. 

2015-12-12 Bekendtgørelse nr. 1627 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter. 

2015-12-12 Efter 14 dages maratonforhandlinger blev hele verden enig om en juridisk bindende global 
klimaaftale på FN’s klimatopmøde i Paris, COP21. Klimaaftalen indeholder bl.a. en målsæt-
ning om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader og en opfordring til at holde 
den under 1,5 grader. 

2015-12-14 Der kan bygges 350 MW kystnære havvindmøller i Kattegat. Bestanden af sortænder vurde-
res at være større end tidligere antaget i Kattegat og en række andre danske farevande. Revi-
deret VVM-redegørelse for Sejerø Bugt og smålandsfarevandets havvindmølleparker kon-
kluderer, at der kan gennmføres en udbygning med 350 MW kystnære nindkraft i Kattegat.  

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/christian-poll.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/rasmus-nordqvist.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/LAVICH.aspx
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2015-12-15 Bekendtgørelse nr. 1603 om ophævelse af bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og 
klimaanlæg i bygninger. 

2015-12-15 Bekendtgørelse nr. 1701 om energimærkning af bygninger. 

2015-12-15 Bekendtgørelse nr. 1759 om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016). 

2015-12-16 L 93 Forslag til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solceller. 

2015-12-16 Bekendtgørelse nr. 1670 om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug 
og fakturering. 

2015-12-16 R 7. Om den klimapolitiske redegørelse 2015. 

2015-12-16 Danmarks drivhusgasser reduceres med 40 pct. i 2020. Basisfremskrivning 2015 viser, at 
Danmarks samlede udledning af drivhusgasser reduceres med 40 pct. I 2020 i forhold til 
1990. Fremskrivningen vider også at Danmark vil opfylde både EU-målet for vedvarende 
energi og EU-målet om at nedbringe udledningerne fra de ikke-kvoteomfattende sektorer i 
2020.  

2015-12-17 Bekendtgørelse nr. 1897 om håndtering af visse kriditter efter Kyotoprotokollen. 

2015-12-18 Energistyrelsen støtter fremtidens varmepumpeprojekter med 26,6 milioner kroner. Energi-
styrelsen har givet tilsagn med ansøgningsrunden i 2015. Projekterne forventes at blive star-
tet og afsluttet inden udgangen af 2016. 

2015-12-18 Fald i dansk produktion af olie og gas i 2014. Produktionen af olie og gas fra de danske 
Nordsø-felter faldt igen i 2014, men faldet i produktionen er dog mindre end tidligere år. 
Samtidig er udledningen af CO2 fra produktionsanlæggene faldet. Det fremgår af opgørelsen 
over Danmarks olie og gasproduktion.  

2015-12-21 B 51. Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark tilslutter sig initiativet om et globalt 
moratorium om stop for nye kulminer og for udvidelse af eksisterende. 
Af Maria Reumert Gjerding (EL), Christian Juhl (EL), Jesper Kiel (EL), Søren Egge Ras-
mussen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL).  
Beslutningsforslaget opfordrer regeringen til, at Danmark tilslutter sig et initiativ om et glo-
balt moratorium om stop for åbning af nye kulminer og for udvidelse af eksisterende, som er 
fremsat af små østater i Stillehavet. Ifølge FN’s klimapanel skal langt hovedparten af ver-
dens kendte reserver af fossile brændsler blive i jorden, hvis 2-gradersmålet skal have en 
chance for ikke at blive overskredet. Efter forslagsstillernes opfattelse taler dette i sig selv 
klart for, at der bør gøres alle bestræbelser på at stoppe for øget indvinding af kul, og at 
Danmark med sin globale klimaprofil i solidaritet med de truede østater bør støtte initiativet, 
som har stor symbolværdi. 

2015-12-22 EU har godkendt støtte til biogas. EU-kommissionen har godkendt støtte til biogas, der an-
vendes til procesformål i virksomheder, til transport og til andre energiformål. De nye støtte-
satser blev aftalt i forbindelse med Energiaftalen fra 2012.  

2015-12-29 Lov nr1876 om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, lov om 
energimærkning af energirelaterede produkter, lov om fremme af energibesparelser i byg-
ninger, lov om fjernkøling og lov om fremme af besparelser i energiforbruget. 
(Skærpet håndhævelse af dokumentationskrav til ecodesign og energimærkning af energire-

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/maria-reumert-gjerding.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELCHJU.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELJEKI.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/soren-egge-rasmussen.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/soren-egge-rasmussen.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELJOSN.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/soren-sondergaard.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELFINS.aspx


                                                                                                                                   Danmarks energifortider  

159 
 

laterede produkter, justering af forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for byg-
ninger med ejerlejligheder, lettelse af vilkårene for godkendelse som bedre bolig-rådgiver og 
faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder m.v). 
Lovforslaget har overordnet til formål at øge graden af energieffektivisering i det danske 
samfund. Lovforslaget ændrer:  
- reglerne om ecodesign og energimærkning for at sikre et effektivt tilsyn med overholdelse 
af de regler, der følger af ecodesigndirektivet og energimærkningsdirektivet, da et mere ef-
fektivt tilsyn vil bidrage til at opnå energibesparelser, bedre forbrugerbeskyttelse og forbedre 
konkurrencevilkårene for erhvervslivet,  
- reglerne om energimærkning i bygninger for at præcisere, hvem der har forpligtelsen til at 
få udarbejdet energimærkning i bygninger, der indeholder ejer- eller andelslejligheder,  
reglerne om Bedre Bolig-ordningen for at lette godkendelseskravene for bedre bolig-
rådgiverne med henblik på at gøre det lettere at drive virksomhed som bedre bolig-rådgiver 
og  
- reglerne om fjernkøling og fremme af besparelser i energiforbruget for at sikre fjernkø-
lingskunder samme rettigheder som el-, naturgas- og fjernvarmekunder til at modtage faktu-
rering en gang årligt og til at modtage faktureringsoplysninger op til fire gange årligt. Ved-
taget 109 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod for-
slaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.  

2015-12-29 Lov nr. 1877 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Nedsættelse af støtte til 
husstandsvinduer). 
Lovforslagets formål er at nedsætte støtten for vindmøller med en installeret effekt på 25 kW 
eller derunder, som er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation (husstandsvindmøller). Ned-
sættelsen sker ved at indføre en aftrapningsordning, der indebærer en gradvis nedsættelse af 
afregningsprisen, en begrænset ansøgningspulje og en kortere støtteperiode. Nedsættelsen 
vil omfatte ansøgninger om støtte, som modtages fra datoen for lovforslagets fremsættelse, 
den 21. oktober 2015. 
Vedtaget med 96 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, RV, SF, KF), 14 stemmer imod for-
slaget (LA, ALT), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.  

2015-12-29 Bekendtgørelse nr. 1899 om en godkendelsesordning for virkdomheder, der leverer rådgiv-
ning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger. 

2016-01-14 Lettere at opfylde VE-målet for transport i 2020. En ny analyse af Danmarks EU mål for 
vedvarende energi i transportsektoren viser, hvordan 10 pct. målet kan opnås i 2020. 

2016-01-26 F 17. Om fremtidige klimapolitiske initiativer. 
Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer set i lyset af 
den klimapolitiske redegørelse? 
Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Maria Reumert Gjerding 
(EL), Villum Christensen (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Pia Olsen 
Dyhr (SF), Mette Abildgaard (KF).  

2016-01-27 Lov nr. 77 om ændring af lov om naturgasforsyning (bemyndigelse til fastsættelse af regler 
om opgørelse af produktions- og tilførelsesomkostninger for opgraderet og renset biogas 
m.v.). 
Lovforslagets formål er at sikre, at Danmark overholder vilkårene i Europa-Kommissionens 
afgørelse fra november 2013 om godkendelse af støtteordninger til opgraderet og renset bio-

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SJEJO.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/DFMIKD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VTHDA.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/maria-reumert-gjerding.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/maria-reumert-gjerding.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/LAVICH.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/christian-poll.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVANST.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFPIOD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/SFPIOD.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/mette-abildgaard.aspx
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gas m.v. Vilkårene er, at Danmark skal overvåge, hvordan driftsbesparelserne for de berørte 
anlæg, herunder opgraderings- og rensningsanlæg, udvikler sig, for at sikre, at der ikke er 
tale om overkompensation. Der indsættes derfor en bemyndigelse til, at ministeren kan fast-
sætte regler om, at Energinet.dk skal opgøre omkostningerne til produktion og tilførsel af 
opgraderet og renset biogas. 
Vedtaget med 108 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), 0 stemmer 
imod forslaget, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget. 

2016-02-03 Biogasproduktionen kan optimeres til gavn for klima og økonomi. Det er muligt at optimere 
produktionen af biogas og dermed opnå gevinster for både klima og økonomi. Det viser pro-
jektet ”Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark”, som Biogas Task-
force har gennemført.  

2016-02-03 DONG Energy har besluttet at opføre havmølleparken Hornsea Project One i Storbritannien. 
Med en kapacitet på 1,2 gigawatt (GW) vil Hornsea efter opførelsen være verdens første 
havmøllepark med en kapacitet på over 1.000 MW og dermed være langt den største hav-
møllepark i verden. Den vil kunne levere elektricitet til over en million britiske hjem. 

2016-02-08 Ny rapport beskriver, hvordan gassektoren kan effektiviseres. Rapporten ”En effektiv gas-
sektor” peger bl.a. på, at der skal ses på mulige effekter ved et øget samarbejde eller en kon-
solidering af naturgasdistributionen, ligesom den peger på, at forsyningspligten bør ophæ-
ves.  

2016-02-08 Stort potentiale for energipil og andre flerårige energiafgrøder. Energistyrelsen offentliggør 
en rapport om potentiale og barrierer ved energipil og andre flerårige energiafgrøder. Rap-
porten viser, at der er et stort potentiale for at øge produktionen af biomasse, og at der sam-
tidigt vil være positive sideeffekter i forhold til miljø og klima. 

2016-02-10 El og brint vi kunne udkonkurrere benzin og diesel. Nye beregninger fra Energistyrelsen 
viser, ar fossilfri teknologier på sigt vil kunne udkonkurrere benzin og diesel. 

2016-02-10 Fremtidens havvindteknologi skal afprøves i Nissum Bredning. Nissum Bredning Vindmøl-
lelaug bliver vinder af Energistyrelsens udbud i den særlige forsøgsordning for ny havvind-
teknologi. Projektet vil bidrage til besparelser på fremtidens el produceret af havvindmøller, 
og bekræfter dermed Danmarks førerposition inden for vindenergi. 

2016-02-24 Ny grøn Bolig Jobordning giver fradrag til energirenoveringen og BedreBolig-rådgivning.  
Folketinget har vedtaget loven om den nye BoligJobordning, som gør det muligt at få hånd-
værkerfradrag for lønudgifter til energirigtig renovering af din bolig og rådgivning om ener-
gibesparelser. 

2016-02-25 12 selskaber skal på ny olie- og gasjagt i Nordsøen. Energi-, forsynings- og klimaministeren 
vil meddele 16 nye olie- og gastilladelser i Nordsøen som resultat af 7. udbudsrunde. 

2016-03-07 Ny PSO fremskrivning: Lavere elpriser hæver PSO-niveauet de komende år. Afskaffelsen af 
grundbeløbet til de decentrale kraftvarmeværker kombineret med en stigende elpris betyder, 
at PSO-udgifterne vil falde frem mod 2020 på trods af den store udbygning med vindkraft på 
havet. Sammenlignet med den tidligere fremskrivning ligger PSO-udgifterne dog på et høje-
re niveau på grund af lavere forventning til den fremtidige elpris. 

2016-03-10 Ny rapport peger på barrierer for geotermi. En ny analyse viser, at geotermi kun vil være 
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samfundsøkonomisk fordelagtig i nogle få af de 28 fjernvarmeområdet, som er screenet.  

2016-03-10 Kystnære havmøller: Ny unersøgelse om Sejerø Bugt havvindmøllepark udsætter udbuddet. 
En ny miljøvurdering af Sejerø Bugt konkluderer, at det ikke helt kan udelukkes, at en hav-
vindmøllepark vil kunne skade sortænderne i området. Energi-, forsynings- og klimaministe-
ren udsætter fristen for endelige bud én måned og vil orientere energiforligskredsen om 
konklusionerne fra eksperterne. 

2016-03-16 Lov nr. 261 om pilotudbud for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg 
Lovens formål er at sikre en midlertidig løsning på en potentiel diskrimination i det danske 
PSO-system, som Europa-Kommissionen har påpeget. Lovforslaget bemyndiger således 
energi-, forsynings- og klimaministeren til at gennemføre et såkaldt pilotudbud af 20 MW 
solceller, hvoraf 2,4 MW også udbydes i mindst et andet EØS-land. Det betyder, at de 2,4 
MW vil blive konkurrenceudsat i Danmark og i mindst et andet EØS-land. Partierne bag 
aftalen om den danske energipolitik 2012-2020 (S, DF, V, EL, RV, SF og KF) har i oktober 
2014 tilsluttet sig pilotudbuddet. Udbuddet og den efterfølgende indgåelse af kontrakter for-
ventes gennemført i 2016 med mulighed for udbetaling af pristillæg tidligst fra den 1. januar 
2017. 

Vedtaget med 101 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, ALT, RV, SF, KF), 8 stemmer imod 
forslaget (LA), 0 stemmer hverken for eller imod forslaget 

2016-03-18 B 95 Forslag til folketingsbeslutning om ændring i modregning af kommunal brug af drifts-
indtægter fra kommunale vedvarende energianlæg. 
Af Søren Egge Rasmussen (EL), Pelle Dragsted (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Finn 
Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL).  

2016-03-30 L 160 Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elitensive virksomheder. (Udvi-
delse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud). 

2016-03-29 DONG Energy og Baerngas har besluttet at ophæve kontrakten om Hejre-platformen som 
følge af leverandørkonsortiets væsentlige misligholdelse af deres aftaleforhold i henhold til 
EPC-kontrakten om design og konstruktion af Hejre-platformen. Det betyder, at platformen 
ikke vil blive gjort færdig, og at Hejre-projektet i sin nuværende form vil blive lukket. 

2016-03-31 Energi-, forsyning-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt præsenterer regeringens Energi-
kommission, som skal analysere de nye udviklingstendenser på energiområdet og komme 
med anbefalinger til den danske energipolitik fra 2020-2030. Administrerende direktør for 
Danfoss, Niels B. Christiansen, skal være formand for kommissionen. 

2016-04-01 Én samlet elregning gør det nemmere at være elforbruger. Nye regler på elmarkedet betyder, 
at forbrugerne fremover får lettere ved at overskue deres elregning. 

2016-04-01 B 147 Forslag til folketingsbeslutning om fremme af varmepumper og begrænsning af bio-
masse. 
Af Andreas Steenberg (RV), Martin Lidegaard (RV), Morten Østergaard (RV).  

2016-04-06 Laveste energiforbrug i mere end 40 år. Det faktiske energiforbrug faldt igen i 2015 og har 
ikke være lavere i nyere tid. Samtidig faldt kulforbruget markant, og udledning af CO2 faldt 
6,6 pct. Udviklingen skyldes en stor nettoimport af elektricitet og stigning i vindkraft. Det 
fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatestik for 2015. 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/soren-egge-rasmussen.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/pelle-dragsted.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/maria-reumert-gjerding.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELFINS.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELFINS.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/ELNIVI.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVMALI.aspx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/RVMORS.aspx
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2016-04-06 16 nye tilladelser til 12 selskaber til efterforskning efter olie og gas i Nordsøen uddeles af 
energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt som resultat af syvende udbuds-
runde. 

2016-04-07 Regeringen indgår aftale med S, RV, SF og KF om at effektivisere fjernvarmesektoren for 
en halv mia. kr. i 2020. 

2016-04-12 Sejerø Bugt trækkes fra udbud om kystnære havvindmøller. Forligskredsen bag Energiafta-
len fra 2012 (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokra-
terne, SF og Enhedslisten) er på et møde blevet enige om, at Sejerø Bugt trækkes fra udbud-
det om 350 MW kystnære havvindmøller, fordi miljøundersøgelser viser, at det ikke kan 
udelukkes, at sortænder i området vil lide skade. 

2016-04-12 DONG Energy vinder forsyningspligt på Fyn og i HMN Naturgas’ områder.  

2016-04-13 Forbruget af træpiller til energiforsyning stiger fortsat. Siden 2001 er især forbruget i vær-
kerne steget. I 2014 var træpilleforbruget i Danmark på 2,1 mio. ton, hvoraf langt den over-
vejende del blev impoteret. Det viser nye tal fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget af 
FORCE Technology for Energistyrelsen.   

2016-04-14 Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt undertegner Letter of Intent med 
Mexicos energiminister under det mexikanske statsbesøg i Danmark. 

2016-04-15 Ekspertgruppe afleverer rapport om forrentning af fremtidige investeringer i eldistributions-
sektoren. 

2016-04-22 Parisaftalen fra COP21 underskrives i New York af ca. 130 lande. Aftalen er den første juri-
disk bindende globale klimaaftale. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt 
underskriver på Danmarks vegne 

2016-04-26 Penge og energi at spare på engroslagrene. Energiforbruget på landets ca. 5000 vare-
engroslagre er unødvendigt stort, fordi mange af engroslagrene ikke er energioptimerede 
med moderne energiløsninger. Derfor lancerer Energistyrelsens Energisparesekretariat en 
kampagne, som skal få engroslagrene til at sætte energirenoveringer på dagsordenen, så 
energiforbruget, CO2-forureningen og energiregningen kan nedbringes. Kampagnen løber af 
stablen i april/maj måned og afsluttes inden sommerferien. 
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Handelsministre siden oprettelsen af Energistyrelsen den 28. april 1976 

1975-02-13 – 1976-09-08 Erling Jensen (A), Handelsminister i regeringen Anker Jørgensen II (A) 

1976-09-08 – 1977-02-26 Per Hækkerup (A), Handelsminister i regeringen Anker Jørgensen II (A) 

1977-02-26 – 1978-08-30 Ivar Nørgaard (A), Handelsminister i regeringen Anker Jørgensen II (A) 

1978-08-30 – 1979-10-26 Arne Christiansen (V), Handelsminister i regeringen Anker Jørgensen III (A og V) 

Energiministre siden oprettelsen af Energiministeriet i 1979 

1979-10-26 - 1981-12-30 Poul Nielson (A), Energiminister i regeringen Anker Jørgensen IV (A) 

1981-12-30 - 1982-09-10 Poul Nielson (A), Energiminister i regeringen Anker Jørgensen V (A) 

1982-09-10 - 1986-03-12 Knud Enggaard (V), Energiminister i regeringen Poul Schlüter I (C, V, D og Q) 

1986-03-12 - 1987-09-10 Svend Erik Hovmand (V), Energiminister i regeringen Poul Schlüter I (C, V, D og Q) 

1987-09-10 - 1988-06-03 Svend Erik Hovmand (V), Energiminister i regeringen Poul Schlüter II (C, V, D og Q) 

1988-06-03 - 1990-12-18 Jens Bilgrav-Nielsen (B), Energiminister i regeringen Poul Schlüter III (C, V og B) 

1990-12-18 - 1993-01-25 Anne Birgitte Lundholt (C), Industriminister og energiminister i regeringen  
  Poul Schlüter IV (C og V) 

1993-01-25 - 1994-09-27 Jann Sjursen (Q), Energiminister i regeringen Poul Nyrup Rasmussen I (A, D, B og Q) 

1994-09-27 - 1996-12-30 Svend Auken (A), Miljø- og energiminister i regeringen Poul Nyrup Rasmussen  
  II (A, B og D) 

1996-12-30 - 1998-03-23 Svend Auken (A), Miljø- og energiminister i regeringen Poul Nyrup Rasmussen  
  III (A og B) 

1998-03-23 - 2001-11-27 Svend Auken (A), Miljø- og energiminister i regeringen Poul Nyrup Rasmussen  
  IV (A og B) 

2001-11-27 - 2005-02-18 Bendt Bendtsen (C), Økonomi- og erhvervsminister i regeringen Anders Fogh  
  Rasmussen I (V og C) 

2005-02-18 - 2007-09-12 Flemming Hansen (C), Transport- og energiminister i regeringen Anders Fogh  
  Rasmussen II (V og C) 

2007-09-12 - 2007-11-23 Jakob Axel Nielsen (C), Transport- og energiminister i regeringen Anders Fogh  
  Rasmussen II (V og C) 

2007-11-23 - 2009-04-05 Connie Hedegaard (C), Klima- og energiminister i regeringen Anders Fogh  
  Rasmussen III (V og C) 
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2009-04-05 - 2009-11-24 Connie Hedegaard (C), Klima- og energiminister i regeringen Lars Løkke   
  Rasmussen I (V og C) 

2009-11-24 - 2011-10-03 Lykke Friis (V), Klima- og energiminister i regeringen Lars Løkke Rasmussen I (V og C) 

2011-10-03 - 2014-02-03 Martin Lidegaard (B), Klima-, energi- og bygningsminister i regeringen Helle  
  Thorning-Schmidt I (A, B og F) 

2014-02-03 - 2015-06-28 Rasmus Helveg Petersen (B), Klima-, energi- og bygningsminister i regeringen Helle 
Thorning Schmidt II (A og B) 

2015-06-28 - Lars Christian Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister i regeringen Lars Løkke 
Rasmussen II (V) 

 

Oversigten over ministre er hentet fra Statsministeriets hjemmeside. Her bruges parti-
betegnelser, som partierne har anvendt i valgkampen. I den øvrige oversigt anvendes de 
partibetegnelser, som anvendes i Folketinget.  
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