Lovprogram
1

Klima, energi og forsyning

1.1

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (Udbud
af Thor Havvindmøllepark og forhøjelse af beløbssats til grøn puljeordning)
(Okt I)
Lovforslaget indeholder en revision af perioden for driftstilladelse for havvindmølleparker, bemyndigelse
til at fastsætte nærmere bestemmelser om kompensation for nedregulering af Thor Havvindmøllepark og
indsættelse af hjemmel til at udbetale støtte og opkræve betaling for elektricitet produceret på Thor Havvindmøllepark. Lovforslaget indeholder ligeledes en forhøjelse af beløbssats til grøn puljeordning. Lovforslaget er en opfølgning på dels energiaftalen mellem alle Folketingets partier fra juni 2018 dels klimaaftalen for energi og industri m.v. fra juni 2020.

1.2

Ændring af lov om CO2-kvoter (Tilpasning af regler som følge af ændringer i
kvotedirektiv 2003/87/EF og tilhørende EU-retsakter forud for 4. kvotehandelsperiode, herunder justering af klageregler m.v.) (Okt I)
Lovforslaget er primært af teknisk karakter og har til hovedformål at opdatere den danske CO2-kvotelovgivning, så loven afspejler ændringer i gældende EU-ret og anden relevant international klimaret.

1.3

Ændring af lov om elforsyning (Implementering af elmarkedsdirektivet, ensretning af udløbsdatoer for netbevillinger m.v.) (Okt II)
Lovforslaget har til formål at implementere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv elmarkedsdirektivet
(2019/944 EU). Endvidere har forslaget til formål at ensrette udløbsdatoen for netvirksomhedernes bevillinger samt at ophæve krav til regnskabsmæssig adskillelse af omkostninger til energispareordningen.

1.4

Ændring af biobrændstofloven (Forhøjelse af iblandingskrav i 2021) (Nov I)
Lovforslaget har til formål at implementere en politisk aftale om forhøjelse af iblandingskravet for biobrændstoffer i 2021.

1.5

Ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning
(Ændring af formålsbestemmelsen for Energinet, ny transparent proces for
Energinets investeringer og fremsynet økonomisk regulering af Energinet m.v.)
(Nov I)
Formålet med lovforslaget er at ændre Energinets formålsbestemmelse, således at det klart fremgår, at
Energinet har en fremtrædende rolle i den grønne omstilling, ligesom virksomheden skal sikre høj forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet i sin samlede opgavevaretagelse. Med lovforslaget indføres
bl.a. en ny transparent proces for Energinets investeringer, der skal sikre, at Energinets investeringer
stemmer overens med og er båret af den politisk ønskede udvikling af sektoren, samtidig med at processen tillader den fornødne agilitet for igangsættelsen af investeringerne. Lovforslaget er en opfølgning på
klimaaftalen for energi og industri m.v. fra juni 2020 samt aftalen om fremtidssikret økonomisk regulering
af Energinet maj 2018.
Lovforslaget er i det væsentligste en genfremsættelse af L 115 (folketingsåret 2019-20).
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1.6

Ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.,
vandsektorloven, lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v. og lov
om vandløb (Spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning m.v. og vandselskabernes foreninger til fremme af vandsektorens effektivitet og kvalitet
m.v.) (Nov I)
Lovforslaget har til formål at sætte gang i en billigere og mere effektiv klimatilpasningsindsats og sikre,
at klimatilpasningen sker til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau. Samtidig sikres bredere
anvendelsesmuligheder, og flere regelsæt ensartes, så der undgås regelspekulation. Desuden fastsættes rammer for, hvordan vandselskaberne kan pulje midler i en eller flere for- eninger, som kan yde
støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet. Med lovforslaget
ophæves hjemlerne til, vandselskaberne kan indbetale takstmidler til Vandsektorens Teknologiudviklingsfond eller en fond efter fondsloven. Dele af lovforslaget er en opfølgning på aftalen om bedre klimatilpasning mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konser- vative Folkeparti og Liberal Alliance fra maj 2020.

1.7

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om
bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven) og forskellige andre love (Gennemførelse af dele af direktiv om fremme
af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder, herunder bestemmelser
om oprindelsesgarantier, om tilladelsesprocesser, om VE-fællesskaber og om
bæredygtighedskriterier for drivhusgasemissionsbesparelser for biobrændstoffer, biomassebrændsler og flydende biobrændsler m.v.) (Jan II)
Lovforslaget har til formål at understøtte, at brugen af træbiomasse til el og varme er så bæredygtig som
muligt under hensyntagen til forsyningssikkerheden. Lovforslaget har endvidere til formål at implementere dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (2018/2001/EU) fra december 2018, herunder bestemmelser vedrørende tilladelsesprocessen for VE-anlæg, udvidelse af systemet med oprindelsesgarantier for energi fra vedvarende
energikilder og integration af vedvarende energi m.v. i transportsektoren. Dele af lovforslaget er en opfølgning på klimaftalen for energi og industri m.v. fra juni 2020.

1.8

Ændring af lov om fremme af energibesparelser, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af
vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til
fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser (Tilskud
til reduktion af fossile brændsler, sammenkædning af finansielle foranstaltninger til energieffektive bygningsrenoveringer med kvaliteten af renoveringen
samt forlængelse af frist for anmodning om udbetaling af tilskud) (Feb I)
Formålet med lovforslaget er bl.a. at gennemføre den politiske beslutning om udvidelse af bygnings-og
erhvervspuljen samt skrotningsordningen fra juni 2020. Lovforslaget har endvidere til formål at ændre
lov om fremme af besparelser i bygninger for at implementere det reviderede bygningsdirektiv. Med lovforslaget forlænges solnedgangsklausulen om udfasning af VE til proces-ordningen i lov nr. 1756 af 27.
december 2016. Endelig indeholder lovforslaget opdateringer af reguleringen af Energisparerådet.

1.9

Ændring af lov om klima (Indikativt delmål for 2025) (Feb II)
Lovforslaget har til formål at lovfastsætte et indikativt delmål for 2025 for reduktion af Danmarks drivhusgasudledninger. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om klimalov fra december 2019.
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1.10

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Energiøer) (Feb II)
Lovforslaget har til formål at implementere den politiske beslutning om etablering af energiøer indgået
med klimaaftalen om energi og industri m.v. fra juni 2020.

1.11

Ændring af lov om varmeforsyning (Nye regler for udnyttelse af overskudsvarme) (Feb II)
Lovforslaget har til formål at indføre nye regler for udnyttelse af overskudsvarme ved en ændring af prisreguleringen for overskudsvarme samt en aftaleordning for overskudsvarme. Lovforslaget er dels en opfølgning på aftalen om øget udnyttelse af overskudsvarme fra marts 2019 dels klimaaftalen for energi og
industri m.v. fra juni 2020.

1.12

Ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og
forskellige andre love (Indpasning af gasser fra vedvarende energikilder, udbud
af pristillæg for biogas og andre grønne gasser fra vedvarende energikilder,
udbud af støtte til produktion af brændstoffer eller andre produkter fra elektricitet (Power-to-X) samt justering af den økonomiske regulering af gasdistributionsselskaber og reglerne for gasdetailmarkedet m.v.) (Feb II)
Formålet med lovforslaget er at sikre, at lov om naturgasforsyning understøtter den grønne omstilling og
at præcisere, at loven gælder for alle gasser, inkl. gasser fra vedvarende energikilder, der tilføres gassystemet. Lovforslaget sikrer desuden, at klima-, energi- og forsyningsministeren kan afholde udbud af
pristillæg for biogas og andre gasser fra vedvarende energikilder og udbud af støtte til produktion af
brændstoffer eller andre produkter fra elektricitet (Power-to-X). Derudover justeres den økonomiske regulering af gasdistribution, så reguleringen i højere grad understøtter den grønne omstilling og sikrer
lavest mulige omkostninger. Endelig justeres gasdetailmarkedsreglerne til gavn for forbrugere og for
konkurrencen. Lovforslaget følger op på dels klimaftalen for energi og industri m.v. fra juni 2020, dels
aftalen om fremtidig organisering af gasdistribution fra juni 2017.

2

Miljøministeren

2.1

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Pligt til udskiftning eller nedlæggelse af
visse fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom) (Okt I)
Lovforslaget har til formål at forbedre luftkvaliteten ved at begrænse partikelforureningen fra fyringsanlæg i Danmark. Hvert år dør mange danskere for tidligt som følge af luftforurening, og brændefyring er
den største kilde til partikelforurening herhjemme. Ældre brændeovne udleder op til fem gange så
mange skadelige partikler som nyere modeller, og der gennemføres derfor en indsats for at accelerere
udskiftningen.

2.2

Ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(Implemente- ring af VVM direktivet og ændring af myndighedskompetencen
for havbrug) (Okt I)
Lovforslaget er en opfølgning på regeringens svar på EU-Kommissionens åbningsskrivelse ved- rørende
implementering af VVM-direktivet i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Sam- tidig foreslås det med lovforslaget at samle VVM-myndighedskompetencen for havbrug hos staten.

FEJL! INGEN TEKST MED DEN ANFØRTE TYPOGRAFI I DOKUMENTET.

SIDE 3 AF 7

2.3

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug) (Okt I)
Lovforslaget har til formål at ophæve bestemmelserne vedrørende kompenserende marine vir- kemidler
til havbrug, som blev indført med lov nr. 680 fra juni 2017.

2.4

Ændring af lov om kemikalier, lov om miljøbeskyttelse og lov om gødning og
jordfor- bedringsmidler m.v. (Supplerende bestemmelser til markedsovervågningsforordnin- gen, offentliggørelsesordning og registreringsordning samt andre justeringer af til- syns- og håndhævelsesbestemmelser i lov
om kemikalier) (Nov I)
Lovforslaget har til formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1020/EU fra
juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse i kemika- lieloven, miljøbeskyttelsesloven samt i lov om gødning og jordforbedringsmidler. Med lovforsla- get indføres desuden en række
hjemler, der skærper tilsynsmyndighedernes kontrol og håndhæ- velsesbeføjelser yderligere i kemikalieloven. Den i lovforslaget foreslåede bemyndigelse til regi- streringsordning har sammenhæng med aftale
om Pesticidstrategi 2017-2021 mellem Socialde- mokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konserva- tive Folkeparti og Liberal Alliance fra april 2017.

2.5

Ændring af lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader
og flere andre love (Ændring af operatørers handlepligt, indførelse af godtgørelsesordning samt ændring af definitionen af arter og naturtyper (Nov I)
Lovforslaget har til formål at sikre en direktivnær implementering af dele af miljøansvarsdirek- tivet i
overensstemmelse med Kommissionens vurdering af direktivet. Lovforslaget medfører, at den ansvarlige
operatør i relation til forebyggelse og afhjælpning af miljøskader har en hand35
lepligt, uanset om operatøren er omfattet af økonomisk ansvarsfrihed. Der indføres en godtgø- relsesordning, hvor operatøren kan søge omkostninger godtgjort i visse tilfælde. Lovforslaget indebærer derudover, at definitionen på ”beskyttede arter og naturtyper” implementeres mere direktivnært i lovteksten
og ikke som hidtil delvist i bemærkningerne til loven.

2.6

Lov om Klima-Skovfonden (Nov I)
Lovforslaget har til formål et etablere de væsentlige rammer for virksomheden i Klima-Skov- fonden, der
får til opgave at understøtte indsatsen for at nedbringe udledningen af drivhusgasser i Danmark, herunder i form af skovrejsning og udtag af landbrugsjorder. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet fra december 2019.

2.7

Ændring af lov om naturbeskyttelse og andre love (Naturnationalparker) (Feb II)
Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe et retligt grundlag for etableringen af naturnatio- nalparker.
Hovedformålet med naturnationalparkerne er at styrke natur og biodiversitet ved at give bedre muligheder for etablering af store sammenhængende naturområder, hvor naturen i højere grad kan udvikle sig
på egne præmisser, og hvor der kan udsættes store planteædere. Lovforslaget er en opfølgning på den
politiske forståelse ”Retfærdig retning for Danmark” mel- lem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2019. Lovforslaget indeholder herudover mulighed for at ansøgninger om tilladelser og certifikater på CITES-området samt betaling af gebyr herfor skal
ske digitalt.
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2.8

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Udtagning af kvælstofpulje til havbrug og
reduktion af samlet kvælstofpulje til miljø- og ressourceeffektive dambrug)
(Feb II)
Lovforslaget har til formål at ændre hjemlen i miljøbeskyttelsesloven vedrørende indfasning af kvælstof
til akvakulturerhvervet, der blev indført med lov nr. 467 af 14. maj 2018 for perioden 2018-2021. Ændringen vil indebære, at havbrug ikke længere kan tildeles kvælstof, og at den mængde kvælstof, som kan
tildeles de miljø- og ressourceeffektive dambrug i 2021, nedjusteres. Lovforslaget er en opfølgning på
aftalen om kvælstofindsatsen for 2020 mellem regeringen (So- cialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet fra no- vember 2019.

2.9

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af engangsplastikdirektivets bestemmelser om udvidet producentansvar og oprydningsansvar) (Feb II)
Lovforslaget har til formål at implementere engangsplastikdirektivets bestemmelser om udvidet producentansvar og oprydningsansvar for en række produkttyper, herunder eksempelvis ciga- retter, fiskeredskaber og fødevarebeholdere og balloner. Lovforslaget indeholder bemyndigelser til ministeren til at fastsætte nærmere regler om de nye ordninger for udvidet producentansvar.

3

Skat

3.1

Ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, lov om
vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og forskellige andre love (Opfølgning på klimaudspil for vejtransportområdet) (Okt II)
Formålet med lovforslaget er at følge op på regeringens klimaudspil for vejtransportområdet og en kommende politisk aftale herom.

3.2

Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v.,
lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af dele af Klimaaftale
for energi og industri m.v. 2020) (Nov I)
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en grøn omlægning af varmeafgifterne, så det bliver dyrere
at varme op med fossile kilder og billigere at varme op med grøn el og bl.a. forhøje afgiftssatserne i cfcafgiftsloven med ca. 30 kr. pr. ton CO2, som skal være med til at reducere brugen af klimaskadelige
HFC-gasser. Lovforslaget er en opfølgning på klimaaftalen for energi og industri m.v. fra juni 2020.

3.3

Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v.,
lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Grøn skattereform) (Dec I)
Formålet med lovforslaget er at udmønte en aftale om en grøn skattereform, som forventes indgået i
efteråret 2020 som opfølgning på klimaaftalen for energi og industri m.v. fra juni 2020.

4

Tele

4.1

Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love (Implementering af direktiv om oprettelse
af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) m.v.)
(Okt I)
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Lovforslaget har til formål at implementere et direktiv på teleområdet (2018/1972/EU), der sammenskriver og opdaterer fire centrale direktiver på området. Lovforslaget gennemfører de opdaterede dele af
teledirektivet i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet, administration af
radiofrekvenser, administration af telefonnumre, særlige forbrugerrettigheder på teleområdet og forsyningspligt på kommunikationstjenester.

5

Transport

5.1

Ændring af lov om private fællesveje (Vintervedligeholdelsesordninger på private fæl- lesveje) (Dec II)
Lovforslaget har til formål at tilvejebringe hjemmel til, at kommunerne mod betaling kan udbyde serviceaftaler om vintervedligehold og renholdelse af de private fællesveje, når grundejerne fremsætter ønske
herom.

5.2

Ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler (Kommunernes mulighed for at sikre energiforsyning med alternative drivmidler og brugerinformation om fos- sile brændstoffer og alternative drivmidler) (Jan II)
Lovforslaget har til formål at give transportministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at der på
offentligt tilgængelige tankstationer og ladestandere skal skiltes med en prissammen- ligning for fossile
brændstoffer og alternative drivmidler samt om, at kommuner kan tilveje- bringe energiforsyning med
alternative drivmidler.

6

Erhverv

6.1

Lov om cybersikkerhed (Jan II)
Lovforslaget har til formål at implementere de nødvendige artikler i forordning 2019/811 fra april 2019
om cybersikkerhedscertificering (cybersikkerhedsforordningen). Lovforslaget bidrager til, at danske virksomheder fremover kan få certificeret IKT-produkter og tjenester, der overholder særlige krav i relation til
cybersikkerhed.

6.2

Ændring af udbudsloven (Opfølgning på udspil om offentligt-privat samarbejde, her- under lovevaluering af udbudsloven) (Feb II)
Formålet med lovforslaget er at sikre større klarhed om udbudsreglerne, at sikre de lavest mulige transaktionsomkostninger for både ordregivere og tilbudsgivere samt mulighederne for at øge små og mellemstore virksomheders deltagelse i konkurrencen om offentlige kontrakter.

7

Forsknings- og uddannelse
Ændring af lov om Danmarks Innovationsfond (Justering af rammerne for Danmarks Innovationsfond
m.v.) (Feb II)
Lovforslaget har til formål at justere rammerne for Danmarks Innovationsfond, således at forsknings- og
innovationssystemet bedst muligt understøtter grøn omstilling. Med lovforslaget følges desuden op på
evalueringen af Danmarks Innovationsfond fra marts 2019 og anbefalinger fra det internationale ekspertpanel om det danske innovationssystem fra november 2019.

8

Finansministeren
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8.1

Lov om velfærdsaftaler (Feb II)
Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til, at der kan indgås velfærdsaftaler med udvalgte kommuner i en treårig forsøgsperiode. Velfærdsaftaler er en ny, samarbejdsbaseret vej til at finde og afprøve
nye løsninger ved at sætte enkeltkommuner fri på et givent velfærdsområde med henblik på at tænke
tilrettelæggelsen af indsatsen ”forfra”. Lovforslaget er et af flere initiativer, der med Nærhedsreformen
igangsættes med henblik på at gentænke styring og ledelse i den offentlige sektor.
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