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LOVBEKENDTGØRELSE NR. 418 AF 25. APRIL 2016, BEKENDTGØ-
RELSE AF LOV OM ELFORSYNING 

1. Elforsyningslovens § 1 indeholder de generelle formål og hensyn bag loven:

§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overens-
stemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttel-
se. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat
give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bære-
dygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedva-
rende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer 
og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet.” 

2. Elforsyningslovens § 5, nr. 10 definerer kollektive elforsyningsvirksomheder:

§ 5, nr. 10) Kollektiv elforsyningsvirksomhed: Offentlig eller privatejet elforsyningsvirksomhed
med bevilling samt elforsyningsvirksomhed, der varetages af Energinet.dk eller denne virksom-
heds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, som på offentligt
regulerede vilkår har til formål at udføre aktiviteter som net-, transmissions-, eller systemansvarlig
virksomhed.

3. Elforsyningslovens § 73 a, foreskriver Energitilsynets godkendelse af metoder:

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af
de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitil-
synet.

4. Af bemærkningerne til § 73 a, fremgår det:

”Bestemmelsen i § 73 a indebærer, at Energinet.dk og transmissions og netvirksomhederne skal
udarbejde en redegørelse for, hvilke metoder der påtænkes anvendt ved fastsættelsen af betin-
gelser og vilkår, herunder tariffer, for anvendelse af transmissions og distributionsnet. Formålet  
er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser. Der skal  
blandt andet redegøres for, hvilke overvejelser, der ligger bag forskelle i tariffer som følge af for-
brugeres og netbrugeres forskellige karakteristika.” og videre ...”Forpligtelsen til at anmelde de  

BILAG 1



 
Side 2/2 

metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmis-
sionsnet, omfatter også metoder til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for tilvejebrin-
gelse af balanceringsydelser, jf. direktivets artikel 11.  Når der i modsætning til direktivet, ikke  
fastsættes en særskilt bestemmelse i loven herom, skyldes det, at balanceringsydelser er en in-
tegreret del af Energinet.dks opgaver og således kan betragtes som omfattet af stk. 1.” 

 

LOVBEKENDTGØRELSE NR. 1097 AF 8. NOVEMBER 2011, BE-
KENDTGØRELSE AF LOV OM ENERGINET.DK. 
 
5. Lov om Energinet.dk § 2, stk. 1, 2 og 3, beskriver Energinets arbejdsopgaver og 
Energinets muligheder for at oprette datterselskaber: 
 

  § 2. Energinet.dks formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruk-
tur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene. 
 
Stk. 2. Energinet.dk varetager efter reglerne i denne lov samt efter reglerne i lov om elforsyning, 
lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning og med baggrund i en sam-
menhængende og helhedsorienteret planlægning systemansvarlig virksomhed og eltransmissi-
onsvirksomhed, herunder opgaven som uafhængig systemoperatør, og gastransmissionsvirk-
somhed. Endvidere varetager Energinet.dk administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektri-
citet i medfør af lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi. Energinet.dk kan 
endvidere varetage gasdistributions-, gaslager- og gasopstrømsrørledningsvirksomhed. 
 
Stk. 3. Energinet.dk kan oprette datterselskaber, eje ejerandele i andre selskaber med begrænset 
ansvar samt indgå samarbejdsaftaler og lign. i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed. 
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