Tulkojums no dāņu valodas
Likums par reģeneratīvo energoresursu attīstīšanu
MARGARĒTE OTRĀ, Dānijas Karalistes Karaliene, izsludina:
Dānijas Parlaments (Folketing) ir pieņēmis un Dānijas Karalistes Karaliene ir devusi
savu piekrišanu apstiprināt šādu likumu:
1.nodaļa
Mērķis, apjoms un definīcijas
1.§ Likuma mērķis ir veicināt enerģijas ražošanu izmantojot atjaunojamos enerģijas
resursus ņemot vērā klimata, apkārtējās vides un sabiedriski ekonomiskos apsvērumus
ar mērķi mazināt atkarību no fosilajām degvielām, nodrošināt piegādi un mazināt
CO2 un citu siltumnīcu efekta gāzu izdalīšanos.
2.punkts. Likuma mērķis ir īpaši veicināt nacionālā un starptautiskā mērķa – palielināt
enerģijas daudzumu, kas ražota izmantojot atjaunojamos enerģijas resursus, izpildi.
3.punkts. 2010. un 2011.gados visām pašvaldībām vienlaicīgi būs jāizstrādā un
jāpieņem pašvaldību plāna papildinājums, kurā ik gadu paredzēta konkrēta kopējā
platība 75 MW vējdzirnavu jaudai.
2.§ Likums 1.§ minētā mērķa ietvaros īpaši attiecināms uz
1) uzcenojumu vējdzirnavām un citām elektrību ražojošām iekārtām, kur
izmantoti atjaunojamie enerģijas resursi,
2) vējdzirnavu ražošanu veicinošiem pasākumiem,
3) iespējām izmantot jūras ūdens un vēja resursus,
4) vējdzirnavu pieslēgšanu tīklam un drošības pasākumu ievērošanu un
5) elektrības ražošanas no piedāvātajām jūras vējdzirnavām regulēšana
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2.punkts. Atjaunojamie enerģijas resursi ir: vēja enerģija, ūdens enerģija, biogāze,
biomasa, saules enerģija, viļņu un paisuma viļņu enerģija un ģeotermiskais siltums.
3.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var izdot detalizētākus noteikumus par to,
kādas enerģijas formas var tikt apzīmētas kā atjaunojamie enerģijas resursi.
4.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var noteikt mazākas iekārtas vai mazāk
aptverošus pasākumus nekā noteikts likumā, uz kuriem daļēji vai pilnībā neattiecas
likuma noteikumi.
5.punkts. Elektrības ražošanas iekārtas, kur izmantotas atjaunojamās enerģijas resursi,
ir uzskaitītas Likumā par elektrības apgādi.
3.§ Likums aptver sauszemes un jūras teritorijas, kā arī ekskluzīvo ekonomisko zonu.
2.punkts. Klimata un enerģijas ministrs izdod detalizētākus noteikumus vai pieņem
likumus ar mērķi ieviest vai pielietot starptautisko konvenciju un EU likumdošanu par
šajā likumā noteiktajām normām, ieskaitot prasības, direktīvas un lēmumus par dabas
aizsardzību jūras teritorijā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.
4.§ Klimata un enerģijas ministrs sniedz informāciju par energopolitisko ziņojumu
saistībā ar likumu par energopolitiskajiem pasākumiem parlamentā saistībā ar
atjaunojamo enerģijas resursu attīstības statusu.
2.punkts. Vides ministrs katru gadu iesniedz parlamentam ziņojumu par 1.§ 3.punktā
minētā pašvaldību plānojuma ar zemes platību vējdzirnavām rezervāciju statusu.
5.§ Šajā likumā šādiem jēdzieniem ir sekojoši skaidrojumi:
1) Biomasa: Materiāli, kas saskaņā ar Likumu par dabas aizsardzību, definēti kā
biomasas atkritumi.
2) Elektrostacijas finansēta iekārta: AER (atjaunojamās enerģijas resursi)elektrības ražošanas iekārta, kas izveidota vai pārbūvēta saskaņā ar likuma nr.
54 no 1976.gada 25.februāra 13.§ Par elektroapgādi prasībām kā noteikts
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likumā nr.486 no 1996.gada 12.jūnija vai saskaņā ar īpašu vienošanos ar
klimata un enerģijas ministru, izņemot iekārtas, kas daļēji vai pilnībā tiek
izmantotas atkritumu dedzināšanai.
3) Tīkla pieslēgšanas laiks: Laiks, kad AER-elektrības ražošanas iekārta pirmo
reizi piegādā elektrību kolektīvajam elektroapgādes tīklam.
4) Ražošana pilnas jaudas noslodzes stundā: Elektrības ražošana, kas atbilst
ražošanai vienā stundā ar vējdzirnavās iebūvēto jaudu.
5) AER-elektrība: Elektrība, ko saražo izmantojot atjaunojamos enerģijas
resursus.
2.punkts. Likumā bez minētajiem jēdzieniem izmantoti Likuma par Elektroapgādi
jēdzieni.
2.nodaļa
Pasākumi vējdzirnavu attīstības veicināšanai.
Nekustamā īpašuma vērtības samazinājums, uzstādot vējdzirnavas.
6.§ Personai, kas uzstādot vienu vai vairākas vējdzirnavas tādējādi izraisa nekustamā
īpašuma vērtības samazināšanos jāveic atlīdzības samaksa saskaņā ar 2.un 3.punktos
noteikto. Ja pats nekustamā īpašuma īpašnieks ir līdzvainīgs zaudējumā, maksājamā
summa var tikt samazināta vai atcelta.
2.punkts. 1.punktā minētas iekārtas, kas nav klasificējamas kā vējdzirnavas, un ir
īsākas kā 25 m un jūras vējdzirnavas, ko uzstāda pēc piegādes saskaņā ar 23.§.
3.punkts. Maksājuma prasība saskaņā ar 1.punktu atkrīt, ja vērtības samazinājums ir
ne vairāk kā 1% vai mazāk no īpašuma vērtības.
7.§ Vērtēšanas sabiedrība pieņem lēmumu par vērtības samazinājuma apmēru,
pamatojoties uz īpašuma individuālu novērtējumu. Vējdzirnavas uzstādītājs un
nekustamā īpašuma īpašnieks tomēr ir tiesīgi noslēgt vienošanos par atlīdzības
apmēru saskaņā ar 9.§ 6.punktu.
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2.punkts. Vērtēšanas sabiedrība sastāv no priekšsēdētāja, kurš atbilst nosacījumiem,
lai varētu tikt izvēlēts par galveno atbildīgo personu šajā sakarā, kā arī speciālists
nekustamā īpašuma novērtēšanā. Domstarpību gadījumā priekšsēdētāja balss ir
noteicošā. Klimata un enerģijas ministrs nosaka zināmu skaitu novērtēšanas
sabiedrību priekšsēdētāju un speciālistu.
3.punkts. Vērtēšanas sabiedrība bez iesaistīto pušu informēšanas paziņo Energinet.dk
par lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 1.punktu.
4.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var izdot detalizētākus noteikumus attiecībā
uz vērtēšanas sabiedrības darbību un atlīdzības saņemšanu.
8.§ Energinet.dk sniedz atbalstu vērtēšanas sabiedrībām saskaņā ar klimata un
enerģijas ministra noteikto.
2.punkts. Energinet.dk konsultē vējdzirnavu uzstādītājus, nekustamā īpašuma
īpašniekus un citus interesentus saistībā ar vērtības samazinājuma risinājumiem,
ieskaitot kārtību kādā īpašniekiem tiek paziņots par nekustamā īpašuma vērtības
samazinājumu un nosacījumus atlīdzības par vērtības samazinājumu saņemšanai
saskaņā ar 9.§ un 10.§.
9.§ Personai, kas vēlas uzstādīt vējdzirnavu, kam nepieciešama VVM-atļauja saskaņā
ar Likumu par plānošanu, publiskās apspriedes laikā un 4 nedēļas pirms publiskotā
priekšlikuma pašvaldību plānojumā publiskās apspriedes beigām jāorganizē publiskā
apspriede ar atbilstošu VVM ziņojumu, kurā tiek ziņots par vējdzirnavu uzstādīšanas
ietekmi uz apkārt esošajiem nekustamajiem īpašumiem. Saistībā ar dzirnavām, kam
nav nepieciešamas VVM-atļaujas, publiskā apspriede organizējama vēlākais 4 nedēļas
pēc tam, kad pašvaldība publicējusi lēmumu par to, ka šāda VVM-atļauja nav
nepieciešama.
2.punkts. Apspriede sasaucama ar iepriekšēju savlaicīgu uzaicinājumu, par ko vietējā
avīzē tiek publicēts paziņojums. Uzaicinājumā jābūt ietvertai informācijai saskaņā ar
3.-5.punktā minēto. Paziņojuma forma un saturs, kā arī sasaukšanas laika termiņš
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saskaņojams ar Energinet.dk pirms paziņojuma publicēšanas. Energinet.dk arī
apstiprina informatīvos materiālus, kas tiks izmantoti apspriedē un var uzlikt
vējdzirnavu uzstādītājam par pienākumu sagatavot papildus materiālus, ieskaitot
uzskates materiālus, ja uzskata to par nepieciešamu. Informatīvajos materiālos jābūt
norādītam, kādi īpašumi atrodas attālumā, kas ir sešas reizes plānotās vējdzirnavas
augstums saskaņā ar 4.punktu.
3.punkts. Nekustamo īpašumu īpašnieki, kas uzskata, ka vējdzirnavu uzstādīšana
izraisīs viņu īpašuma vērtības samazināšanos, iesniedz atlīdzības samaksas prasību
Enerignet.dk vēlākais 4 nedēļas pēc apspriedes noturēšanas saskaņā ar 1.punktu.
4.punkts. Īpašnieki nesedz tiesvedības izdevumus lietā par prasību saskaņā ar
3.punktu attiecībā uz vērtības samazinājumu nekustamajam īpašumam, kas atrodas
attālumā, kas ir sešas reizes plānotās vējdzirnavas augstums. Ja tiek uzstādītas
vairākas vējdzirnavas grupā, attālums tiek rēķināts, par pamatu ņemot tuvāko
vējdzirnavu. Citas personas sedz izdevumus 4000 kronu apmērā par īpašumu
vienlaicīgi ar prasības iesniegšanu saskaņā ar 4.punktu. Nodeva, kas tiek iemaksāta
Energinet.dk, tiek atmaksāta, ja tiek panākta vienošanās vai spriedums par vērtības
samazināšanās atlīdzību saskaņā ar 6.punktu.
5.punkts. Ja netiek ievērots 3.punktā noteiktais termiņš vai netiek iemaksāta 4.punktā
minētā nodeva, vējdzirnavas uzstādītāja pienākums nav veikt vērtības samazināšanās
atlīdzības samaksu saskaņā ar šo likumu, ja vien to nenosaka īpaši apstākļi saskaņā ar
10.§.
6.punkts. Ja vējdzirnavas uzstādītājs un nekustamā īpašuma īpašnieks vienojas par
vērtības samazināšanās atlīdzību, šo jautājumu nevar iesniegt izskatīšanai vērtēšanas
sabiedrībai. Ja Energinet.dk 4 nedēļu laikā pēc prasības izvirzīšanas nav saņēmusi
informāciju par vienošanos, Energinet.dk pieprasa vērtēšanas sabiedrībai iespējami
ātri pieņemt lēmumu par vērtības samazināšanās apjomu.
10. § Nekustamā īpašuma īpašnieki, kas 9.§ 3.punktā noteiktajā laika termiņā nav
iesnieguši prasību, ir tiesīgi, pamatojoties uz īpašiem apstākļiem, 6 nedēļu laikā no
vējdzirnavu pieslēgšanas kolektīvajam apgādes tīklam, vērsties vērtēšanas sabiedrībā
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ar prasību atļaut iesniegt prasību atlīdzības par vērtības samazinājumu saņemšanai. Ja
šāda atļauja tiek dota, prasība tiek apstrādāta saskaņā ar 9. § 6,2 punktā noteikto.
Iesniegums par šo iesūtāms Energinet.dk.
2.punkts. Prasība atlīdzības par vērtības samazinājumu saņemšanai tiek iesūtīta
Energinet.dk vēlākais 14 dienas pēc atļaujas saņemšanas saskaņā ar 1.punktu. Ja
īpašniekam par prasības pieteikumu jāveic nodevas maksājums saskaņā ar 9. §
4.punktu, tas izdarāms vienlaicīgi ar prasības pieteikumu, kas pievienots atļaujai. Ja
atļauja vai nodevas samaksa netiek savlaicīgi iesniegta, vējdzirnavas uzstādītājam nav
pienākums saskaņā ar šo likumu veikt atlīdzības samaksu.
11.§ Lietu gadījumā, kad vērtēšanas sabiedrība piespriež vērtības zaudējuma
atlīdzības samaksu, tiesvedības izdevumus sedz vējdzirnavu uzstādītājs.
2.punkts. Lietu gadījumā, kad netiek pieņemts pozitīvs lēmums par vērtības
zaudējuma atlīdzības samaksu, iemaksātās nodevas saskaņā ar 9.§ 4.punktu tiek
novirzītas vērtēšanas sabiedrības tiesvedības izdevumu segšanai. Pārējās tiesvedības
izmaksas sedz Energinet.dk.
12.§ Vērtēšanas sabiedrības lēmumus un Energinet.dk lēmumus saskaņā ar 9. §
2.punktu nevar pārsūdzēt administratīvajā tiesā.
2.punkts. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai vējdzirnavas uzstādītājs var pārsūdzēt
vērtēšanas sabiedrības lēmumus tiesā kā civilprocesu viņu starpā. Ja vējdzirnavas
uzstādītājs saskaņā ar vērtēšanas sabiedrību ir veicis vērtības samazinājuma atlīdzības
samaksu, lēmums var tikt pārsūdzēts tiesā ne agrāk kā 3 mēnešus no atlīdzības
samaksas dienas.
3.punkts. Lietas par vērtības samazinājuma atlīdzības samaksu var pārsūdzēt tiesā
tikai tad, kad ir vērtēšanas sabiedrības lēmums.
Vietējo iedzīvotāju vējdzirnavu daļu pirkuma tiesības
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13.§ Personai, kas veic vienas vai vairāku vējdzirnavu ar augstumu vismaz 25 metri
uzstādīšanu uz sauszemes vai jūras vējdzirnavu uzstādīšanu pēc piegādes saskaņā ar
23.§ 4.punktu, pirms uzstādīšanas uzsākšanas jāpiedāvā vismaz 20% no īpašuma
daļām personām, kam saskaņā ar 15. § ir tiesības pretendēt uz daļu iegādi.
2.punkts. Pienākums piedāvāt īpašuma daļas saskaņā ar 1.punktu nav piemērojams
attiecībā uz vējdzirnavām, kas pieslēgtas individuāla patēriņa instalācijai, kas minēts
41.§ vai dzirnavām, kas saskaņā ar klimata un enerģijas ministra lēmumu, ir
klasificējamas kā apgādes dzirnavas.
3.punkts. Vējdzirnavas, uz kurām attiecas daļu piedāvājuma nosacījums saskaņā ar
1.punktu, apsaimnieko atsevišķi juridiskā vienība. Ja vējdzirnavu apsaimnieko
sabiedrība ar personisko atbildību, sabiedrības statūtos jābūt noteiktam, kādā apmērā
sabiedrība drīkst uzņemties parādsaistības.
4.punkts. Energinet.dk apliecina, ka piedāvājuma dokumenti ir sastādīti un īpašuma
daļu piedāvājums izteikts saskaņā ar 14.§ un 15.§. Energinet.dk lēmumu nevar
pārsūdzēt administratīvajā tiesā.
14.§ Vējdzirnavu uzstādītājs izstrādā piedāvājumu dokumentāciju. Piedāvājuma
dokumentācijā ir aprakstīts projekts, par to ir izteikts revidenta atzinums saskaņā ar
4.punktu un tā cita starpā satur šādu informāciju
1) sabiedrības statūtus,
2) detalizētu iekārtas un apsaimniekošanas budžetu,
3) informāciju par finansējumu,
4) atbildības par daļu apmēru,
5) piedāvāto īpašuma daļu skaitu un cenu,
6) pirkuma piedāvājuma termiņi un nosacījumi,
2.punkts. 1.punktā minētajā piedāvājuma dokumentācijā īpaši izceļama 1.punkta 4.-6.
numurā minētā informācija. Ja vējdzirnavu apsaimniekošanu veic sabiedrība ar
personīgo atbildību, nepieciešams uzsvērt, kādā apmērā statūtos paredzēta iespēja
uzņemties saistības.
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3.punkts. Ieņēmumiem no piedāvājuma jāsedz attiecīgu daļu no vējdzirnavu
uzstādītāja projekta izmaksām, tādējādi lai uzstādītājs un pircēji sedz vienādu summas
daļu par īpašuma daļu. Īpašuma daļas tiek piedāvāts par cenu, kas aprēķināta no
ražošanas uz 1.000 kWh par daļu, bet saskaņā ar 5.punktu. Vējdzirnavas uzstādītājs
nevar noteikt pirkuma prasību vai tās apmēru.
4.punkts. Piedāvājuma dokumentācijai jābūt klātpievienotam autorizēta revidenta
atzinumam, kurā apliecināts, ka projekts atbilst 13.§ 3.punkta noteikumiem, ka
personīgās atbildības par daļu apjoms ir darīts zināms saskaņā ar 1.punktu, ka
īpašuma daļas cena ir noteikta saskaņā ar 3.punktu vai kā noteikts modelī saskaņā ar
5.punktu un informācija par ekonomiskajiem apstākļiem kopumā dod patiesu
priekšstatu.
5.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var dot atļauju īpašuma daļas piedāvāt
saskaņā ar citu modeli kā noteikts saskaņā ar 3. 2.punktu.
6.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var izdot detalizētākus noteikumus par
prasībām piedāvājuma dokumentācijai un kārtībai, kāda piemērojama piedāvājuma
realizācijai, ieskaitot piedāvājumu publiskošanu.
15.§ Visi, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un kam saskaņā ar iedzīvotāju reģistru ir
deklarētā dzīvesvieta maksimums 4,5 km no vējdzirnavas uzstādīšanas vietas
piedāvājuma noteikšanas brīdī, ir tiesīgi pretendēt uz iegādi. Ja tiek uzstādītas
vairākas vējdzirnavas grupā, attālumu aprēķina no vistuvāk atrodošās vējdzirnavas.
2.punkts. Pretendēt uz daļu iegādi ir tiesīga jebkura persona, kas sasniegusi 18 gadu
vecumu un kam ir deklarēta dzīvesvieta pašvaldībā, kur tiek uzstādītas vējdzirnavas
piedāvājuma noteikšanas brīdī. Jūras vējdzirnavām, kas uzstādītas bez piedāvājuma,
saskaņā ar 1.punktā noteikto pašvaldību ir tā pašvaldība, kuras krasta zona atrodas
vistuvāk vējdzirnavām.
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3.punkts. Personām saskaņā ar 1.punktu ir daļu pirmpirkuma tiesības. Personas
saskaņā ar 2.punktu var iegādāties daļas, ja visas daļas nav iegādājušās 1.punktā
minētās personas.
4.punkts. Īpašuma daļu piedāvājums pirkuma tiesīgajiem paziņojams vismaz
ievietojot nepārprotamu paziņojumu vietējā avīzē rajonos, uz kuriem attiecas pirkuma
tiesības. Paziņojums var tikt veikts saistībā ar uzaicinājumu uz apspriedi par īpašuma
vērtības samazinājumu kā minēts 9.§ 1.un 2.punktā. Daļu piedāvājuma paziņojumā
ietverama šāda informācija
1) piedāvājamo daļu skaits un cena,
2) sabiedrības forma un daļas atbildība,
3) pirkuma piedāvājuma termiņi un nosacījumi un
4) kur pirkuma tiesību īpašnieki var griezties, lai saņemtu daļu piedāvājumu
dokumentāciju.
5.punkts. Pieteikties uz daļu iegādi iespējams vismaz 4 nedēļas pēc tam, kad
izsludināts paziņojums par daļu piedāvājumu.
16.§ Ja ienākošo pieprasījumu skaits pieprasījumu pieteikumu termiņam beidzoties
pārsniedz piedāvāto daļu skaitu, pirmkārt tiek apmierināti visi vienas daļas
pieprasījumi, piešķirot pa vienai daļai. Sekojoši tiek apmierināti visi minimums divu
daļu prasījumi, piešķirot vēl pa vienai daļai u.t.t. līdz brīdim, kamēr nav iespējams
apmierināt visus noteikta skaita daļu pieprasījumus. Tās daļas, ko nevar sadalīt pēc
aprakstītā principa, tiek sadalītas izlozējot, izlozi veicot Energinet.dk.
2.punkts. 1.punktā aprakstītais daļu sadalījuma princips tiek pielietots piedāvājumam,
kas izteikts saskaņā ar 15. § 1.un 2.punktu.
3.punkts. Vējdzirnavas uzstādītājs var brīvi konsultēt par īpašuma daļām, kas netiek
pārdotas piedāvājuma ceļā.
17.§ Daļas, kas pārdotas piedāvājuma ceļā saskaņā ar 13.§ nedrīkst tik stādītas
neizdevīgākā pozīcijā kā citas sabiedrības daļas un nevar tikt piespiedu kārtā atpirktas.
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Zaļā organizācija vietējo ainavisko un rekreatīvo vērtību stiprināšanai.
18.§ Klimata un enerģijas ministrs izveido zaļo organizāciju, kas atbalsta iniciatīvas,
kas tiek īstenotas, lai veicinātu vietējo atbalstu jaunu vējdzirnavu uzstādīšanai uz
sauszemes, kur 2008.gada 21.februārī vai vēlākā laikā veikts tīkla pieslēgums,
izņemot vējdzirnavas, kas saskaņā ar 41.§ pieslēgtas individuālā patēriņa instalācijai.
Atbalsta apjoms ir 0,4 ēras par kWh par 22.000 pilnas jaudas noslodzes stundu par
katru vējdzirnavu kā noteikts 1.punktā. Priekšnoteikums atbalsta izmaksai ir
vējdzirnavu pieslēgšana tīkla sistēmai.
2.punkts. Pašvaldības padome var pieteikties Energinet.dk uz atbalsta saņemšanu no
zaļās organizācijas. Pieteikumu atbalsta piešķiršanai var iesniegt vienlaicīgi ar
iesniegumu par vējdzirnavu uzstādīšanu saskaņā ar Likumu par plānošanu vai vēlākā
laikā.
3.punkts. Pamatojoties uz pieteikumu Energinet.dk var piešķirt atbalstu izdevumiem,
kas pašvaldību padomei jāsedz saistībā ar
1) labiekārtošanas darbiem ainavisko vai rekreatīvo vērtību stiprināšanai
pašvaldībā un
2) kultūras un informatīva rakstura aktivitātēm vietējās apvienībās ar mērķi
veicināt atbalstu atjaunojamo enerģiju izmantošanai pašvaldībā.
4.punkts. Pašvaldības padome var izvēlēties pieteikties uz atbalsta piešķiršanu tādā
apmērā kā minēts 1.punktā vienām vai vairākām vējdzirnavām. Ja atļauja saskaņā ar
2.punktā noteikto vējdzirnavu uzstādīšanai netiek piešķirta, vai, ja attiecīgi tiek lemts
par vējdzirnavu neuzstādīšanu, atbalsta apmērs vējdzirnavām tiek atskaitīts
nodrošinājuma depozītā.
19.§ Energinet.dk apstiprina atbalsta izmaksu no zaļās organizācijas, pamatojoties uz
pieteikumu no pašvaldības padomes.
2.punkts. Atbalsts tiek izmaksāts pašvaldības noteiktajos atbalsta izmaksas ietvaros
saskaņā ar Energinet.dk aprēķinu. Izmaksas apjoms vējdzirnavām, kas pieslēgtas tīkla
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sistēmai, tiek noteikts, par pamatu ņemot 18.§ 1.punktā noteikto, atskaitot jau
izmaksātā atbalsta summu.
3.punkts. Ja izmaksājamo atbalstu apjoms pašvaldībā saskaņā ar apstiprinātajiem
atbalsta izmaksas pieteikumiem pārsniedz esošo atbalsta budžetu, starpība tiek
izmaksāta, budžetam palielinoties tīklam pieslēdzot vējdzirnavas.
20.§ Energinet.dk lēmumus par atbalsta izmaksas piešķiršanu kā minēts 18.§ 3.punktā
nevar pārsūdzēt administratīvajā tiesā.
2.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var izdot detalizētākus noteikumus par
1) pieteikumiem atbalsta piešķiršanai ar pamatojošiem dokumentiem un
nosacījumiem atbalsta piešķiršanai,
2) atbalsta piešķiršanu motivējošām aktivitātēm,
3) atbalsta piešķiršanas pieteikumu izskatīšanu un atbalsta izmaksāšanu un
4) pilnīgu vai daļēju atbalsta piešķiršanas anulācija un atbalsta atmaksu.
Garantijas fonds vietējo vējdzirnavu ģilžu finansējuma atbalsta sākotnējā apsekošana
21.§ Energinet.dk var pieņemt lēmumus par garantiju piešķiršanu vietējām
vējdzirnavu ģildēm vai citām vietējām iniciatoru grupām aizdevumu saņemšanai
sākotnējās apsekošanas veikšanai, ieskaitot izvietojuma, tehnisko un ekonomisko
novērtējumu apsekošanai un pieteikumu instancēm sagatavošanai ar mērķi izvietot
vienu vai vairākas vējdzirnavas, izņemot vējdzirnavas, kas pieslēgtas individuālā
patēriņa instalācijai saskaņā ar 41.§ vai jūras vējdzirnavas, kas izvietotas pēc
piedāvājuma saskaņā ar 23.§.
2.punkts. Garantija var tikt piešķirta pie nosacījuma, ka zemāk minētās prasības ir
izpildītas uz pieteikuma iesniegšanas brīdi un garantijas piešķiršanas brīdi:
1) Vējdzirnavu ģildē vai iniciatoru grupā ir vismaz desmit dalībnieku.
2) Vējdzirnavu ģildes vai iniciatoru grupas dalībnieku vairākumam saskaņā ar
iedzīvotāju reģistru ir reģistrēta dzīves vieta pašvaldībā, kurā plānots uzstādīt
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vējdzirnavu vai vējdzirnavas vai ārpus pašvaldības maksimums 4,5 km
attālumā no vietas, kur plānots uzstādīt vienas vairākas vējdzirnavas. Attiecībā
uz jūras vējdzirnavām, kas uzstādītas ārpus piedāvājuma 1.punktā minētā
pašvaldība ir tā pašvaldība, kuras krasta līnija atrodas vējdzirnavām vistuvāk.
Ja tiek uzstādītas vairākas vējdzirnavas grupā, attālums tiek aprēķināts no
vistuvākajām vējdzirnavām.
3) 2.punktā minētajiem dalībniekiem ir noteicošā ietekme ģildē vai iniciatoru
grupā.
4) Ģildes vai iniciatoru grupas vējdzirnavu projekta realizācija tiek novērtēta kā
reālistiska.
3.punkts. Garantija attiecas uz aizņēmuma, kas piešķirts uz tirgus nosacījumiem
1.punktā minētajam mērķim, pamatsummu. Garantijas termiņš beidzas brīdī, kad
vējdzirnavas tiek pieslēgtas tīkla sistēmai, bet ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc tam, kad
vējdzirnavām pievienoti spārni.
4.punkts. Vējdzirnavu projektam nerealizējoties, atbrīvotās garantijas nav
nepieciešams atmaksāt, ja vien vējdzirnavu projekts pilnībā vai daļēji netiek nodots
trešajām personām.
5.punkts. Par garantiju piešķiršanu līdz 10 miljoniem kronu apmērā Energinet.dk ir
tiesīga pieņemt lēmumu, pamatojoties uz vējdzirnavu ģildes vai iniciatoru grupas
pieteikumu. Garantija tiek piešķirta par jebkurā brīdi rīcība nodoto apjomu. Vienam
projektam var piešķirt garantiju līdz 500 000 kronu apmērā.
3.nodaļa
Jūras ūdens un vēja enerģijas izmantošanas iespējamības
22.§ Tiesības izmantot ūdens un vēja enerģiju jūras un ekskluzīvās ekonomiskās
zonas teritorijā ir vienīgi Dānijas Karalistei. Sākotnējā apsekošana un sekojošā
enerģijas izmantošana var notikt tikai pēc atļaujas no klimata un enerģijas ministra
saņemšanas.
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2.punkts. Atļauja sākotnējās apsekošanas veikšanai tiek piešķirta pēc pieteikumu
izsludināšanas piedāvājuma gadījumā vai pēc pieteikuma saņemšanas.
3.punkts. Atļauja sākotnējās apsekošanas veikšanai tiek piešķirta rajoniem, kuros pēc
klimata un enerģijas ministra ieskatiem, enerģijas izmantošana ir adekvāta. Atļauja
tiek piešķirta ar vienreizējām tiesībām konkrētam norādītam rajonam uz noteiktu
laiku.
4.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var noteikt nosacījumus atļaujas saņemšanai,
tajā skaitā par apstākļiem, ko nepieciešams apsekot un ziņojumu par sākotnējās
apsekošanas gaitu un rezultātiem, par ministra iespēju izmantot sākotnējās
apsekošanas rezultātus saskaņā ar 24.§ 4.punktu, par vides un drošības prasību
ievērošana u.tml.
5.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var pieņemt lēmumus par atļaujām saskaņā ar
2.-4.punktiem.
6.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var pieņemt detalizētākus noteikumus par
4.punktā izklāstītajiem apstākļiem.
23.§ Piedāvājuma gadījumā atļauja saskaņā ar 22.§ tiek piešķirta piedāvājuma
saņēmējam. Klimata un enerģijas ministrs var noteikt īpašus apstākļus vai
nosacījumus, uz ko liekams uzsvars, attiecībā uz ienākošajiem piedāvājumiem.
2.punkts. 1.punktā minētie nosacījumi attiecībā uz ekonomiskajiem apstākļiem,
ieskaitot atbalstu ražošanai, izstrādi un tehniskajiem noteikumiem ražošanas iekārtām
vai infrastruktūrai, kas saista iekārtu ar savienojošo elektroapgādes sistēmu. Tiek
uzstādīta prasība, lai patērētāji vai citas personas kopā ar pieteikuma iesniedzēju
varētu piedalīties projektā kā partneri un, ja piedāvājuma uzvarētājs pārkāpj sava
piedāvājuma nosacījumus vai atrunātos noteikumus, ieskaitot laika termiņus, tiek
maksāta soda nauda.
3.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var noteikt, ka Energinet.dk precīzāk noteiktā
apjomā veic sākotnējo apsekošanu un nodod izmeklēšanas rezultātus piedāvājuma
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dalībnieku rīcībā. Piedāvājuma uzvarētājs sedz Energinet.dk ar sākotnējo apsekošanu
saistītos izdevumus.
4.punkts. Iesniedzot pieteikumu ārpus piedāvājuma atļauja sākotnējās apsekošanas
veikšanai saskaņā ar 22.§ pieteikuma iesniedzējiem, kuru tehniskā un finansiālā
kapacitāte tiek atzīta par atbilstošu sākotnējās apsekošanas veikšanai saskaņā ar 22.§
3.punktu. Ja vairāki pretendenti pieteikušies atļaujas saņemšanai uz vienu un to pašu
rajonu, atļauja tiek piešķirta pretendentam, kas pirmais iesniedzis pieteikumu ar
pamatotu šajā likumā noteikto prasību izpildi.
5.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus par
2.un 3.punktos minētajiem apstākļiem.
24.§ Pēc sākotnējās izpētes pabeigšanas klimata un enerģijas ministram tiek nosūtīts
sākotnējās izpētes ziņojums, par kura apstiprināšanu ministram jāpieņem lēmums. Ja
izpētes ziņojums tiek apstiprināts, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības apstiprināto
sākotnējās izpētes ziņojumu izmantot saskaņā ar 2.-4.punktu nosacījumiem.
2.punkts. 3 mēnešu laikā no sākotnējās izpētes ziņojuma apstiprinājuma, pieteikuma
iesniedzējam jāinformē, vai tas vēlas uzstādīt ražošanas iekārtu konkrētajā apkaimē.
Ar klimata un enerģijas ministra atļauju tiesības izmantot sākotnējas izpētes atļauju
konkrētajā laika periodā var tikt nodotas trešajām personām.
3.punkts. Klimata un enerģijas ministram saņemot 2.punktā minēto pieteikumu, tiek
noteikts laika ierobežojums pieteikuma uzstādīšanas atļaujas saņemšanai saskaņā ar
25.§ iesniegšanai. Papildus var tikt noteikta prasība iesniegt projekta realizācijas
galvojumu.
4.punkts. Ja klimata un enerģijas ministrs nesaņem 2.punktā minēto pieteikumu
savlaicīgi vai 3.punktā noteiktais laika ierobežojums netiek ievērots, ministrs ir tiesīgs
bez atlīdzības izmaksāšanas pieteikuma iesniedzējam nodot sākotnējās izpētes
ziņojumu citu personu rīcībā.
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25.§ Elektrības ražošanas iekārtu, kas izmanto ūdeni un vēju, ar piederošām iekšējām
pievada iekārtām jūras teritorijā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā uzstādīšanu un
būtisku izmaiņu izdarīšanu esošajās iekārtās var veikt vienīgi ar iepriekšēju klimata
un enerģijas ministra atļauju.
2.punkts. Par atļaujām tiek paziņots pieteikumu iesniedzējiem, kam ir tiesības
izmantot sākotnējās izpētes atļauju saskaņā ar 24.§ 1, 2 vai 4.punktu un kuru tehniskā
un finansiālā kapacitāte tiek uzskatīta par atbilstošu.
3.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var noteikt šo iekārtu apstiprināšanas
nosacījumus, ieskaitot konstrukcijas, ierīkojuma, instalāciju, montāžas, ekspluatācijas,
demontāžas prasības un garantijas iekārtu demontāžai, kā arī ekonomiskos, tehniskos,
drošības un apkārtējās vides aizsardzības normas saistībā ar ekspluatāciju, ieskaitot
uzturēšanos un dzīvesvietu.
4.punkts. 1.punktā minētā elektrības ražošanas iekārta, kas iebetonēta tajā pašā vietā
jūras teritorijā, īpašuma tiesību reģistrācijas ziņā tiek uzskatīta par nekustamo
īpašumu. Īpašuma tiesību reģistrācija šādām iekārtām tiek veikta saskaņā ar Īpašuma
reģistrācijas likuma 19.§ 1. 2.punktu.
26.§ Atļauju iekārtu uzstādīšanai saskaņā ar 25.§, kas iespējams var būtiski ietekmēt
apkārtējo vidi, var piešķirt vienīgi, pamatojoties uz ietekmes uz vidi izvērtēšanu un
pēc tam, kad sabiedrībai un iesaistītajām institūcijām un organizācijām ir bijusi
iespēja par to izteikt savu viedokli.
2.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs pieņemt detalizētākus noteikumus
par ierobežojumiem1.punktā minētajām iekārtām.
3.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs pieņemt detalizētākus noteikumus
par to, kāda informācija nepieciešama un iespējamās izpētes jāveic, lai veiktu
ietekmes uz vidi novērtēšanu. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izlemt, vai
nepieciešams veikt 25.§ minētās iekārtas ietekmes uz vidi novērtēšanu uzstādīšanas
laikā un pēc uzstādīšanas. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izlemt vai 25.§
minētās iekārtas ietekmes uz vidi novērtēšanu jāveic neatkarīgiem ekspertiem.
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4.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs pieņemt detalizētākus noteikums par
sabiedrības un iesaistīto institūciju un organizāciju informēšanu un uzklausīšanu
saistībā ar
1) 1.punktā minētajiem izvērtējumiem,
2) 2.punktā minētajiem ierobežojumiem un lēmumiem šajā sakarā un
3) iesniegumiem atļauju saņemšanai saskaņā ar 25.§.
5.punkts. Izdevumus saistībā ar 1.-4.punktā minētajām aktivitātēm sedz pieteikuma
iesniedzējs atļaujas uzstādīt elektrības ražošanas iekārtu saskaņā ar 25.§ saņemšanai.
6.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs nolemt, ka 5.punktā minētos
izdevumus saistībā ar aktivitātēm, kam var būt būtiska ietekme uz nākamajiem
projektiem, sedz saskaņā ar Likuma par elektroapgādi 8.§ 3.punkts 3.nr.
nosacījumiem.
27.§ Lai izvairītos no kaitējuma nodarīšanas izvēlēto starptautisko apkārtējās vides
aizsardzības sfēru integritātei iekārtas projekti saskaņā ar 25.§, kas paši par sevi vai
saistībā ar citiem projektiem vai plāniem var būtiski ietekmēt šādas sfēras, tiek
novērtēti, pamatojoties uz to iedarbību uz konkrēto apkārtējo vidi balstoties uz tās
saglabāšanu.
2.punkts. Atļauju projektu realizācijai, kas minēti 1.punktā, drīkst piešķirt tikai pēc
iesaistīto pušu noklausīšanās, pie nosacījuma, ka
1) šie projekti nenodara kaitējumu starptautisko apkārtējās vides aizsardzības
sfēru integritātei vai
2) nav apdraudētas būtiskas, sabiedriskās intereses, ieskaitot sociālās vai
ekonomiskās intereses, kas veicina projekta realizācijas nepieciešamību, jo
nav alternatīvu risinājumu, ievērojot 4.punkta nosacījumus.
3.punkts. Kad saskaņā ar 2.punkta nr. 2 tiek paziņota atļauja, klimata un enerģijas
ministrs veic atbilstošus kompensējošus pasākumus negatīvo ietekmju uz konkrēto
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rajonu mazināšanai. Šo pasākumu izdevumus sedz projekta pieteicējs. Klimata un
enerģijas ministrs ziņo Eiropas Komisijai, kādi kompensācijas pasākumi tikuši veikti.
4.punkts. Ja ir runa par starptautiskām apkārtējās vides aizsardzības sfērām ar
prioritāriem dabas veidiem vai prioritārām sugām, atļauju saskaņā ar 25.§ var piešķirt
vienīgi projektiem, kas minēti 2.punkta nr.2, ja
1) tas ir nepieciešams sabiedrības veselības, sabiedrības drošības dēļ vai lai
sasniegtu būtiskus apkārtējās vides uzlabojumus vai
2) citas sabiedrībai būtiskas intereses nosaka šī projekta realizācijas
nepieciešamību.
5.punkts. Atļauju saskaņā ar 4.punkta nr.2 var piešķirt tikai pēc rekomendācijas no
Eiropas Komisijas saņemšanas.
6.punkts. Ministrs ir tiesīgs noteikt detalizētākus noteikumus projekta izvērtēšanai
saskaņā ar Likuma par elektroapgādi 1.punktu un Likuma par elektroapgādi 22.§ b
izveidot nosacījumus, ieskaitot kompensējošus pasākumus dabas aizsardzības objektu
aizsardzībai.
28.§ Klimata un enerģijas ministrs veic atbilstošus pasākumus, ieskaitot nosacījumu
noteikšanu vai rīkojuma vai aizlieguma paziņošanu, lai izvairītos no dabas objektu
tipu un starptautisko dabas aizsardzības objektu biotopu sašaurināšanas, kā arī
konkrēto apvidus sugu traucējumiem, ja šiem traucējumiem ir būtiska ietekme uz
Padomes 1992.gada 21.maija direktīvā 92/43/EOF noteikto mērķi par dabas tipu,
savvaļas dzīvnieku un augu (biotopu direktīva) saglabāšanu.
29.§ 25.§ 1.punktā minēto iekārtu drīkst palaist ekspluatācijā ar mērķi izmantot
enerģiju tikai pēc atļaujas no klimata un enerģijas ministra saņemšanas. Atļauja tiek
piešķirta uz 25 gadiem un var tikt pagarināta, iesniedzot pieteikumu.
2.punkts. Atļauju var piešķirt pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs dokumentāli
pierādījis, ka 22. § - 28. § un, ja nepieciešams, piedāvājuma līguma nosacījumi ir
izpildīti.
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3.punkts. Atļaujā var tikt ietverti nosacījumi, ieskaitot tehniskos un ekonomiskos
parametrus attiecībā uz iekārtas ekspluatāciju, pienākumu nodrošināt turpmāku
atļaujas nosacījumi izpildi saskaņā ar 22.§ - 28.§, uzraudzību par iekārtu kopumā un
uzdotos nosacījumus un pienākumu iesniegt ziņojumu par minēto nosacījumu izpildi.
4.punkts. Atļaujas, kas piešķirtas saskaņā ar 22.§ - 25.§ un 29.§ nosacījumiem var tikt
nodotas trešajām personām ar klimata un enerģijas ministra atļaujām.
4.nodaļa
Vējdzirnavu pieslēgšana un drošības prasības
30.§ Klimata un enerģijas ministrs var izdot detalizētākus noteikumus par vējdzirnavu
pieslēgšanu elektropadeves tīklam, ieskaitot nosacījumus par
1) iekārtām un instalāciju veidiem, ieskaitot krasta pievada iekārtas no jūras
vējdzirnavu parkiem, ko uzlikts par pienākumu veikt attiecīgi vējdzirnavu
īpašniekiem un kolektīvajiem elektroapgādes uzņēmumiem,
2) vējdzirnavu īpašnieka pieeju izmantot krasta pievada iekārtas, ko uzstādījis
elektroapgādes uzņēmums, kas veic krasta pievadi un ar to saistītās izmaksas,
3) to, kādā veidā vējdzirnavu īpašnieka un kolektīvo elektroapgādes uzņēmumu
starpā tiek sadalītas tīkla pieslēgšanas un tīkla pieslēguma izmaksas un
4) to, kādā veidā izmaksas, ko jāsedz kolektīvajiem elektroapgādes
uzņēmumiem, tiek iekļautas elektrības cenā saskaņā ar 8.§ 2.-5.punktos
noteikto Likumā par elektroapgādi.
2.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var izdot detalizētākus noteikumus par tīkla
vai pārvades uzņēmuma izmaksu segšanu izskatot pieteikumu tīkla pieslēgumam.
31.§ Ja elektrības ražotājs neizveido vējdzirnavu parku, neskatoties uz to, ka
elektrības ražotājam ir pienākums saskaņā ar piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar
23.§, elektrības ražotāja objektīvs pienākums ir uzņemties kompensēt Energinet.dk
šajā sakarā radušos zaudējumus.
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2.punkts. Ja Energinet.dk neiekļaujas termiņos un nosacījumos, kas noteikti
vējdzirnavu parka pieslēgumam tīklam saskaņā ar piedāvājumu, Energinet.dk
objektīvs pienākums ir uzņemties kompensēt elektrības ražotājam šajā sakarā radušos
zaudējumus.
3.punkts. Atlīdzības samaksa saskaņā ar 1. un 2.punktiem tiek veikta saskaņā ar
nosacījumiem un tādā apmērā kā minēts piedāvājuma nolikumā. Atlīdzības
pieejamības saskaņā ar 1.un 2.punktiem sakarā radušās domstarpības un domstarpības
par atlīdzības apmēru tiek risinātas tiesas ceļā.
4.punkts. Ja valstij ar tiesas lēmumu tiek uzlikts pienākums veikt atlīdzības samaksu,
jo nozīmētā vējdzirnavu parka izveides vieta līdzās esošo, jau uzstādīto jūras
vējdzirnavu īpašniekiem rada ekspluatācijas zaudējumus, uzlikto atlīdzības samaksu
sedz Energinet.dk.
5.punkts. Zemāk minētie ieņēmumi un izmaksas tiek iekļautas Energinet.dk cenu
nolikumā saskaņā ar Likuma par elektroapgādi 71.§ un saskaņā ar 32.§ 4.punktā
noteikto:
1) Atlīdzības summa, ko elektrības ražotājs sedz saskaņā ar 1.punktu.
2) Atlīdzības summa, ko Energinet.dk sedz saskaņā ar 2.un 4.punktiem.
3) Nepieciešamās izmaksas, kas jāsedz lai izpildītu piedāvājuma nosacījumus par
vējdzirnavu parka pieslēgumu tīklam gadījumos, kad vējdzirnavu parks netiek
izveidots un piedāvājuma nosacījumos paredzētās izmaksas nesedz elektrības
ražotājs.
32.§ Ja pārvades uzņēmuma, pamatojoties uz atļauju saskaņā ar Likuma par
elektroapgādi 19.§ pienākums ir veikt daļu darbu krasta pievades iekārtas
piedāvājuma vējdzirnavu parkā, pārvades uzņēmuma pienākums ir nepieciešamajā
apmērā piedalīties Energinet.dk instrukciju izpildē, kas uzliktas šim uzņēmumam
saistībā ar krasta pievades iekārtas uzstādīšanu saskaņā ar 4.§ 6.punktu Likumā par
Energinet.dk. Krasta pievades iekārta apzīmē pievades pieslēgumu no vējdzirnavu
parka uz kādu noteiktu pieslēguma vietu pievades tīklā.
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2.punkts. Energinet.dk uzņemas atbildību elektrības ražotāja priekšā par krasta
pievades iekārtas uzstādīšanu.
3.punkts. Energinet.dk un pārvades uzņēmums vienošanās ceļā nosaka pārvades
uzņēmuma veicamo aktivitāšu apjomu. Ja netiek veikta krasta pievade un tās
ieviešana ekspluatācijā, pārvades uzņēmumam nepieciešamās izmaksas saistībā ar
aktivitātēm, kas veiktas, lai izpildītu piedāvājuma nosacījumus, sedz Energinet.dk,
pamatojoties uz veikto izmaksu kopsavilkuma pārskatu.
4.punkts. Energinet.dk veiktās izmaksas saskaņā ar 3.punktu iekļaujas atlīdzības
prasībā pret elektrības ražotāju saskaņā ar 31.§ 1.punktu piedāvājuma nosacījumu
apmērā un tiek iekļautas Energinet.dk prasībā saskaņā ar 31.§ 5.punkta nr. 3 minēto.
5.punkts. Domstarpības, kas radušās saistībā ar izmaksu segšanu un to apjomu
saskaņā ar 3.punktu tiek risinātas tiesvedības ceļā.
Vējdzirnavu tehniskās un drošības prasības
33.§ Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus attiecībā
uz vējdzirnavu konstrukciju, izgatavošanu, uzstādīšanu, ekspluatāciju,
apsaimniekošanu un apkopi, kā arī sertifikācijas, apstiprināšanas un testēšanas
prasībām.
2.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var izdot detalizētākus noteikumus par to, ka
vējdzirnavu īpašnieka pienākums pēc klimata un enerģijas ministra rīkojuma ir
apstādināt vējdzirnavas, ja tās uzstādītas nelikumīgi vai tām nav veikta pienācīga
apsaimniekošana un apkope, kā arī noteikumu, kas paredz vējdzirnavu īpašnieka
pienākumu noformēt trešo personu civiltiesisko apdrošināšanu.
3.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs pilnvarot kādu uzņēmumu vai
kompetentu institūciju vai organizāciju veikt precīzāk uzdotās funkcijas saistībā ar
vējdzirnavu tehniskās gatavības apstiprināšanu, kā arī veikt 1.un 2.punktos minēto
noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli.
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4.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus par
izmaksu saistībā ar pieteikuma sertifikācijas un apstiprināšanas saņemšanai apstrādi
segšanu.
5.nodaļa
Piedāvājuma vējdzirnavu elektrības ražošanas regulēšana
34.§ Šis noteikums paredz jūras vējdzirnavu, kas uzstādītas pēc piedāvājuma
izsludināšanas saskaņā ar 23.§, saražotās elektrības regulēšanu.
2.punkts. Elektrības ražotājs iesniedz savu elektrības ražošanas plānu tuvākajai
ekspluatācijas diennaktij Energinet.dk.
3.punkts. Energinet.dk var noteikt noregulēt ražošanas apjomu, samazinot vai
pārtraucot elektrības ražošanu, ja tas nepieciešams kāda no tālāk minēto iemeslu dēļ
1) kļūmes vai apsaimniekošanas darbi pārvades iekārtā līdz elektrības ražošanas
krasta pievadei vai pārējā pievades tīklā vai
2) jaudas ierobežojumi savienotajā pārvades tīklā kopumā, ko iespējams novērst
ar regulācijas palīdzību, samazinot ražošanas apjomus.
4.punkts. 3.punktā minētā rīkojuma pamatā ir nosacījums, ka samazinājums
nepieciešams apgādes drošībai vai savienotās elektroapgādes sistēmas sabiedriski
ekonomiskai optimālai izmantošanai, ieskaitot labi funkcionējoša konkurences tirgus
darbošanās nodrošināšanu.
5.punkts. Ja elektrības ražotāja faktiskais ekspluatācijas diennaktī saražotais elektrības
daudzums neatbilst uzdotajam ar vēlāk noteikto samazinājumu, Energinet.dk ir tiesīgi
pieprasīt samērīgu samaksu par neatbilstību, ko ražotājs kopumā rada sistēmai.
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6.punkts. Energinet.dk var noteikt direktīvas paziņojumam saskaņā ar 2.punktu un
direktīvas ar vispārējiem kritērijiem ražošanas samazināšanai, noregulējot saskaņā ar
3.punktu.
7.punkts. Direktīvām jābūt lietotājiem un potenciāliem kolektīvās elektroapgādes
sistēmas lietotājiem pieejamām. Energinet.dk pēc pārrunām ar attiecīgajām pusēm
pasludina Enerģijas padomei pieņemtās direktīvas. Enerģijas padome ir tiesīga dot
rīkojumu par izmaiņu noteikšanu direktīvās.
35.§ Energinet.dk izmaksā elektrības ražotājam atlīdzību par zaudējumiem, kas
radušies samazinot ražošanu, noregulējot saskaņā ar 34.§, kas tiek veikta 25 gadus pēc
atļaujas enerģijas jūras teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā saskaņā ar 29.§
izmantošanai piešķiršanas.
2.punkts. Nosakot samaksu ieņēmumu zaudējumi tiek noteikti, par pamatu ņemot
saražotās elektrības realizāciju pie esošajiem nosacījumiem
1) par cenu, kas atbilst 37.§ 2.punktā noteiktajai, kopējai tirgus cenas vērtība,
pieskaitot uzcenojumu par periodu, par kādu noteikts uzcenojums un
2) par cenu, kas atbilst 51.§ 2.punkta nr.1, noteiktajai tirgus cenai par kWh pēc
uzcenojuma piemērošanas beigām saskaņā ar 37.§ 4. un 5.punktiem vai
atcelšanas saskaņā ar 53. § 2.punktu.
3.punkts. Maksājumi netiek veikti, ja ražošanas samazinājums, noregulējot tiek veikts
ārkārtas apstākļu dēļ.
4.punkts. Domstarpības par maksājumu veikšanu un to apmēru tiek risinātas
tiesvedības ceļā.
5.punkts. Energinet.dk izstrādā direktīvas, kas ietver metodes, kā tiek aprēķināti
elektrības ražošanas zudumi samazinājuma dēļ, noregulējot, kā arī kā tiek aprēķināti
ieņēmumu zaudējumi, lai noteiktu elektrības ražotāju zaudējumu atlīdzības apmērus
34.§ 7.punkts ir atbilstošs pielietojums direktīvām, kas minētas 1.punktā.
6.nodaļa
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Uzcenojums
Uzcenojums vējdzirnavām
36.§ Šis noteikums attiecas uz elektrību, ko saražo vējdzirnavas, kas pieslēgtas tīklam
2008.gada 21.februārī vai vēlāk, izņemot vējdzirnavas, kas pieslēgtas individuālā
patēriņa instalācijai saskaņā ar 41.§ un jūras vējdzirnavas saskaņā ar 37.§.
2.punkts. 1.punktā minētajām vējdzirnavām tiek piemērots uzcenojums 25 ēru apmērā
par kWh par elektrības ražošanu, kas atbilst pirmajās 22 000 stundās saražotajam
elektrības apjomam pie vējdzirnavu noteiktās jaudas (pilnas noslodzes stundas) pēc
vējdzirnavu pieslēgšanas tīklam.
3.punkts. Tiek maksāta sabalansēšanas izmaksu vējdzirnavu saražotajai elektrībai
kompensācija 2,3 ēru apmērā par kWh saskaņā ar 1.punktā noteikto.
37.§ Šis noteikums attiecas uz uzcenojumu jūras vējdzirnavu parkā saražotajai
elektrībai, kas piegādāta saskaņā ar 23.§ noteikumiem.
2.punkts. Uzcenojums saskaņā ar 1.punktu tiek piemērots sekojoši:
1) Elektrībai, kas saražota jūras vējdzirnavu parkā Horns Rev 2 un piegādāta
2004.gada 7.jūlijā, tiek piemērots uzcenojums, kas piemērots tādējādi, ka
uzcenojums un 51.§ 2.punkta nr. 2 noteiktā tirgus cena kopumā sastāda 51,8
ēras par kWh.
2) Elektrībai, kas saražota jūras vējdzirnavu parkā Rodsand 2 un piegādāta
2008.gada 7.februārī, tiek piemērots uzcenojums, kas piemērots tādējādi, ka
uzcenojums un 51.§ 2.punkta nr. 2 noteiktā tirgus cena kopumā sastāda 62,9
ēras par kWh.
3.punkts. Ja elektrības ražotājam elektrības pārvadei uz vadošo elektroapgādi jāmaksā
nacionālais tarifs, vienlaicīgi tiek piemērots uzcenojums tādā pašā apmērā kā noteiktā
nacionālā tarifa maksājums.
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4.punkts. Uzcenojums saskaņā ar 2. un 3.apakšnosacījumu tiek piemērots 10 TWh
saražotajai elektrībai, kas saražota saskaņā ar piedāvājuma nosacījumiem.
Uzcenojums piemērojams augstākais 20 gadus no brīža, kad jūras vējdzirnavu parks
pieslēgts tīklam.
5.punkts. Ja saskaņā ar 35.§ tiek veikts maksājums ražošanas samazināšanai,
noregulējot laika periodā, kad tiek piemērots uzcenojums saskaņā ar 2. un 3.punktiem,
saražotais elektrības daudzums, kas atbilst kompensētajam ražošanas zudumam, tiek
ieskaitīts kopējā ražošanas apjomā, kam tiek piemērots uzcenojums.
38.§ Šis noteikums attiecas uz elektrību, kas saražota vējdzirnavās, kas pieslēgtas
tīklam vēlākais 2008.gada 20.februārī, atskaitot vējdzirnavas, kam piemērots
uzcenojums saskaņā ar 39.§-41.§. Pēc šī noteikuma uzcenojums netiek piemērots
elektrostacijas finansētajām vējdzirnavām, kas pieslēgtas tīklam vēlākais 1999.gada
31.decembrī.
2.punkts. 1.punktā minēto vējdzirnavu saražotajai elektrībai tiek piemērots
uzcenojums 10 ēru apmērā par kWh 20 gadus no pieslēguma tīklam brīža.

3.punkts. Uzcenojums saskaņā ar 2.punktu vējdzirnavu saražotajai elektrībai, kas
pieslēgtas tīklam pirms 2005.gada 1.janvāra tiek noteikts tādā apmērā, ka uzcenojums
un 51.§ 2.punktā nr.2 vai nr. 3 noteiktā tirgus cena kopā nepārsniedz 36 ēras par kWh.
4.punkts. Papildus tiek maksāta sabalansēšanas izmaksu vējdzirnavu saražotajai
elektrībai atlīdzība 2,3 ēru apmērā par kWh saskaņā ar 1.punktu, izņemot
elektrostaciju finansētās vējdzirnavas.
39.§ Šis noteikums attiecas uz elektrību, ko saražo vējdzirnavas, kas pieslēgtas tīklam
2002.gada 31.decembrī, kas atbilst zemāk minētajiem nosacījumiem. Noteikums
neattiecas uz elektrību, ko saražo vējdzirnavas, kas pieslēgtas individuālā patēriņa
instalācijai saskaņā ar 41.§ un elektrostaciju finansētās vējdzirnavas.
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2.punkts. Ja vējdzirnavas atbilst uzstādīto vējdzirnavu definīcijai saskaņā ar 8.punktu,
elektrībai tiek piemērots uzcenojums saskaņā ar 3.-5.punktu. Uzcenojums ir spēkā
līdz 2012.gada 31.decembrim neatkarīgi no 3.-5.punktā minētā uzcenojuma termiņa.
3.punkts. Uzcenojums tiek noteikts tādā apmērā, ka tas kopā ar 51. § 2.punktā nr. 1
noteikto tirgus cenu sastāda 60 ēras par kWh. Uzcenojums ir spēkā 10 gadus no brīža,
kad vējdzirnavas pirmoreiz pieslēgtas elektroapgādes tīklam pie nosacījuma, ka
piegādātās elektrības daudzums atbilst sākotnēji saražotajam apjomam nr.1-3 minēto
pilnas noslodzes stundu laikā:
1) Vējdzirnavām ar instalēto ražošanas jaudu 200 kW vai zemāk tiek piemērots
uzcenojums 25 000 pilnas noslodzes stundām.
2) Vējdzirnavām ar instalēto ražošanas jaudu no 201 kW līdz 599 kW (ieskaitot)
tiek piemērots uzcenojums 15 000 pilnas noslodzes stundām.
3) Vējdzirnavām ar instalēto ražošanas jaudu 600 kW un vairāk tiek piemērots
uzcenojums 12 000 pilnas noslodzes stundām.
4.punkts. Ja 3.punktā minētais elektrības apjoms tiek piegādāts 10 gadu laikā no brīža,
kad veikts tīkla pieslēgums, turpmāk saražotajai elektrībai 10 gadus no brīža, kad
veikts tīkla pieslēgums, tiek piemērots uzcenojums. Uzcenojums tiek noteikts tā, ka
tas kopā ar 51.§ 2.punktā nr. 1 noteikto tirgus cenu sastāda 43 ēras par kWh.
5.punkts. Ja elektrības apjoms, kas minēts 3.punktā nr.1-3 netiek piegādāts 10 gadu
laikā no brīža, kad veikts tīkla pieslēgums, uzcenojums tiek piemērots pārējam,
minētajam saražotajam elektrības apjomam. Uzcenojums sastāda 27 ēras par kWh un
tiek noteikts tā, ka tas kopā ar 51.§ 2.punktā nr. 1 noteikto tirgus cenu sastāda 60 ēras
par kWh.
6.punkts. Ja vējdzirnavas neatbilst uzstādīto vējdzirnavu definīcijai saskaņā ar
8.punktu, elektrībai tiek piemērots uzcenojums saskaņā ar nr.1-3 minētajiem
nosacījumiem. Uzcenojums tiek noteikts tā, ka tas kopā ar 51.§ 2.punktā nr. 1 noteikto
tirgus cenu sastāda 33 ēras par kWh:
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1) Vējdzirnavām, kas atrodas uz lauka, tiek piemērots uzcenojums par noteiktu
apjomu saražotās elektrības, kas atbilst 22.000 pilnas noslodzes stundās
saražotai elektrībai.
2) Vējdzirnavu jūras teritorijā saskaņā ar 25.§ 1.punktu, kas nav novietotas
izvēlētā galvenajā vējdzirnavu apbūves teritorijā, saražotajai elektrībai tiek
piemērots uzcenojums 10 gadus no brīža, kad veikts tīkla pieslēgums.
7.punkts. 6.punktā minēto vējdzirnavu saražotajai elektrībai tiek piemērots
uzcenojums 10 ēru apmērā par kWh.
8.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus par
to, kādiem nosacījumiem vējdzirnavām jāatbilst, lai tās varētu klasificēt vienlīdzīgi ar
uzstādītajām un attiecīgi tām varētu piemērot 2.punktā minētos nosacījumus un par
ierobežojumiem vējdzirnavām jūras teritorijā saskaņā ar 6.punktu nr.2.
40.§ Šis noteikums attiecas uz elektrību, ko saražo elektrostaciju finansētās
vējdzirnavas, kas pieslēgtas tīklam 2000.gada 1.janvārī, izņemot vējdzirnavas, kas
atrodas jūras teritorijā saskaņā ar 25.§ 1.punktu, kas finansētas no piešķirtiem
līdzekļiem saskaņā ar agrāk spēkā esošo liku par elektroapgādi.
2.punkts. Uz lauka atrodošos vējdzirnavu saražotajai elektrībai tiek piemērots
uzcenojums, kas kopā ar 51.§ 2.punktā nr. 1 noteikto tirgus cenu sastāda 33 ēras par
kWh. Uzcenojums ir spēkā 10 gadus no brīža, kad veikts elektroapgādes tīkla
pieslēgums.
3.punkts. Jūras teritorijā atrodošos vējdzirnavu saražotajai elektrībai saskaņā ar
1.punktu tiek piemērots uzcenojums, kas kopā ar 51.§ 2.punktā nr. 1 noteikto tirgus
cenu sastāda 35,3 ēras par kWh. Ja elektrības ražotājam elektrības pārvadei uz vadošo
elektroapgādi jāmaksā nacionālais tarifs, vienlaicīgi tiek piemērots uzcenojums līdz
0,7 ēru apmērā par kWh diennaktī. Minētais uzcenojums tiek piemērots saražotajai
elektrībai, kas ekvivalents 42.000 pilnas noslodzes stundās saražotajai elektrībai.
4.punkts. Elektrībai, ko saražo 2.un 3.punktos minētās vējdzirnavas, tiek piemērots
uzcenojums 10 ēras par kWh.
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41.§ Elektrībai, kas tiek piegādāta elektroapgādes tīklam no vējdzirnavām ar instalēto
jaudu 25 kW, kas pieslēgta individuālā patēriņa instalācijai, tiek piemērots
uzcenojums. Uzcenojums ir spēkā neatkarīgi no pieslēguma laika un kopā ar 51.§
2.punktā nr. 1 noteikto tirgus cenu sastāda 60 ēras par kWh.
Papildus uzcenojums, ja ir metāllūžņu sertifikāts
42.§ Šis noteikums paredz papildus uzcenojumu elektrībai, ko saražojušas pilnīgi
jaunas vējdzirnavas, kur izmanto metāllūžņu sertifikātu, kas izsniegts vējdzirnavu
demontāžai.
2.punkts. Elektrībai, ko saražojušas laika periodā no 2001.gada 1.aprīļa līdz
2004.gada 1.janvārim tīklam pieslēgtas vējdzirnavas, tiek piemērots uzcenojums ar
nosacījumu, ka vējdzirnavu īpašnieks izmanto metāllūžņu sertifikātu, kas piešķirts
vējdzirnavas ar jaudu 150 kW vai zemāku jaudu demontāžai laikā no 1999.gada
3.marta līdz 2003.gada 31.decembrim. Uzcenojums sastāda 17 ēras par kWh un tiek
piemērots saražotās elektrības, kas atbilst 12.000 pilnas noslodzes stundās saražotai
elektrībai, apjomam, uz ko attiecas metāllūžņu sertifikāts.
3.punkts. Ja saskaņā ar 2.punktu un 39.§ 6.punktu tiek piemērots uzcenojums, kopējā
summa veidojas no uzcenojuma kopā ar 51.§ 2.punktā nr. 1 noteikto tirgus cenu un
nepārsniedz 60 ēras par kWh.
4.punkts. Elektrībai, ko saražojušas laika periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz
2010.gada 31.decembrim tīklam pieslēgtas vējdzirnavas, tiek piemērots uzcenojums
ar nosacījumu, ka vējdzirnavu īpašnieks izmanto metāllūžņu sertifikātu, kas piešķirts
vējdzirnavas ar jaudu 450 kW vai zemāku jaudu demontāžai laikā no 2004.gada
15.decembra līdz 2010.gada 15.decembrim. Metāllūžņu sertifikātu nevar piemērot
jūras teritorijā uzstādītajām vējdzirnavām saskaņā ar 25.§ 1.punktā noteikto vai
vējdzirnavām, kas pieslēgtas individuāla patēriņa instalācijai saskaņā ar 41.§.
Metāllūžņu sertifikātus drīkst izsniegt tikai kopfonda ietvaros, kas atbilst demontēto
vējdzirnavu kopējai jaudai 175 kW apmērā.
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5.punkts. Uzcenojums saskaņā ar 4.punktu, ievērojot 6.punktu tiek piemērots šādi:
1) Vējdzirnavām, kas pieslēgtas tīklam vēlākais 2008.gada 20.februārī,
uzcenojums sastāda 12 ēras par kWh par saražoto elektrību, kas atbilst 12.000
pilnas noslodzes stundās saražotajam elektrības daudzumam demontēto
vējdzirnavu instalētās jaudas dubultā apmērā. Uzcenojums saskaņā ar 38.§
2.punktu kopā ar 51.§ 2.punktā nr. 2 noteikto tirgus cenu nepārsniedz 48 ēras
par kWh.
2) Vējdzirnavām, kas pieslēgtas tīklam 2008.gada 20.februārī vai vēlāk,
uzcenojums sastāda 8 ēras par kWh par saražoto elektrību, kas atbilst 12.000
pilnas noslodzes stundās saražotajam elektrības daudzumam demontēto
vējdzirnavu instalētās jaudas dubultā apmērā.
6.punkts. Īpašnieks vējdzirnavām, kas pieslēgtas tīklam laikā no 2008.gada
21.februāra līdz 2010.gada 31.decembrim var pēc izvēles saņemt uzcenojumu kā
minēts 5.punktā nr.1 metāllūžņu sertifikātiem, ko izmanto vējdzirnavās. Uzcenojuma
un 51.§ 2.punktā nr. 2 noteiktās tirgus cenas kopsumma nepārsniedz 38 ēras par kWh.
Uzcenojuma izvēles iespēja saskaņā ar 1.punktu ir saistoša atbalsta periodā. Izvēles
iespējas priekšnoteikums paredz, ka vējdzirnavu īpašnieks informē par to
Energinet.dk vēlākais veicot tīkla pieslēgumu.
7.punkts. Vējdzirnavas, par kurām izstādīts metāllūžņu sertifikāts, nevar no jauna tikt
pieslēgtas elektroapgādes tīkla vai patēriņa instalācijai, no kuras elektrību piegādā
elektroapgādes tīklam.
8.punkts. Klimata un enerģijas ministrs var izdot detalizētākus noteikumus par
metāllūžņu sertifikātu izdošanu, apgrozību un izmantošanu, kā arī par dokumentāciju,
kas apliecina, ka nosacījumi uzcenojuma piešķiršanai ir izpildīti. Ministrs ir tiesīgs arī
pieņemt detalizētākus noteikumus par kopfonda saskaņā ar 4. 3.punktu aprēķināšanu.
43.§ Šis noteikums ietver kopīgus nosacījumus uzcenojumam un cita veida atbalstam
saskaņā ar 36.§ - 42.§.
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2.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus
attiecībā uz iespējām saņemt uzcenojumu un cita veida atbalstu saskaņā ar 36.§ - 42.§,
kā arī par vējdzirnavu instalētās jaudas aprēķinu un ražošanas apjomiem, kā arī par
citiem nozīmīgiem nosacījumiem uzcenojuma un cita veida atbalsta noteikšanai.
3.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs pēc tam, kad par to informējis
Parlamenta izvēlēto padomi, izdot detalizētākus noteikumus par sekojošo
1) pabalsts 2,3 ēru apmērā par kWh saskaņā ar 36.§ 3.punktu vai 38.§ 4.punktu
var tikt samazināts vai atcelts un
2) uzcenojums saskaņā ar 40.§ vai 41.§ ir jāatceļ.
Uzcenojums attiecībā uz citām AER-elektrības ražojošām iekārtām
44.§ Šis noteikums attiecas uz elektrību, ko saražo, izmantojot biogāzi, no biomasas,
stirling motorus un citām īpašām elektrības ražojošām iekārtām ar biomasu kā
enerģijas resursu iegūto gazifikācijas gāzi.
2.punkts. Elektrībai, kas saražota iekārtā, kur izmanto vienīgi 1.punktā minētos
enerģijas resursus, tiek piemērots uzcenojums, tādējādi, ka kopējā summa veidojas no
uzcenojuma kopā ar 51.§ 2.punktā nr. 1 noteikto tirgus cenu un sastāda 74,5 ēras par
kWh.
3.punkts. Elektrībai, kas saražota, izmantojot 1.punktā minētos enerģijas resursus un
citus kurināmos, tiek piemērots uzcenojums 40,5 ēru apmērā par kWh tam
saražotajam elektrības apjomam, kura ražošanā izmantoti 1.punktā minētie enerģijas
resursi.
4.punkts. Uzcenojuma un tirgus cenas kopsummai saskaņā ar 2.punktu un
uzcenojumam saskaņā ar 3.punktu sākot ar 2009.gadu katru gadu 1.janvārī tiek
piemērota indeksācija, pamatojoties uz 60% no neto cenu indeksa pieauguma
iepriekšējā gadā, salīdzinot ar 2007.gadu.
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45.§ Šis noteikums attiecas uz elektrību, kas saražota, sadedzinot biomasu, un
neattiecas uz elektrību, kam piemērots uzcenojums saskaņā ar 46.§.
2.punkts. Elektrībai saskaņā ar 1.punktu tiek piemērots uzcenojums 15 ēru apmērā par
kWh, neatkarīgi no tā, vai elektrība saražota iekārtās, kur ražošanā izmanto vienīgi
biomasu vai iekārtās, kur ražošanā tiek izmantota biomasa un citi kurināmie.
46.§ Šis noteikums attiecas uz elektrību, kas saražota elektrostaciju finansētās AER –
elektrības ražošanas iekārtās, sadedzinot biomasu un uz ko attiecināms Likuma par
elektroapgādi 57.§ kā iekļauts 2004.gada 9.jūnija likumā nr.495.
2.punkts. Elektrībai saskaņā ar 1.punktu tiek piešķirts atbalsts uz 10 gadiem kopš
attiecīgās iekārtas palaišanas ekspluatācijā, bet vismaz uz 10 gadiem, skaitot no
2001.gada 1.augusta. Atbalsts tiek piešķirts šādā veidā:
1) Tiek piemērots uzcenojums, tādējādi, ka kopsumma veidojas no uzcenojuma
un 51.§ 2.punktā nr. 1 noteiktās tirgus cenas un sastāda 30 ēras par kWh.
2) Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs, pēc tam, kad par to informējis
Parlamenta izvēlēto padomi lemt par uzcenojuma piešķiršanu līdz pat 100
kronām par sadedzināto biomasas tonnu. Nosakot uzcenojuma lielumu, var
ņemt vērā izdevumus, ko sedzis iekārtas īpašnieks saistībā ar dedzināšanu. Šie
izcenojumi kopumā visām iekārtām nedrīkst pārsniegt 45 miljonus kronu
gadā.
3) Tiek piemērots arī uzcenojums 10 ēru apmērā par kWh.
3.punkts. Pēc atbalsta saskaņā ar 2.punktu beigām tiek piemērots uzcenojums saskaņā
ar 45.§.
47.§ Šis noteikums attiecas uz elektrību, kas saražota iekārtā, kur tiek izmantota
vienīgi
1) saules enerģija, viļņu vai ūdens enerģija vai
2) vai citi atjaunojamie enerģijas resursi, izņemot biogāzi un biomasu saskaņā ar
44.§ - 46.§.
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2.punkts. Elektrībai, ko saražojušas vēlākais 2004.gada 21.aprīlī tīklam pieslēgtas
iekārtas, tiek piemērots uzcenojums tādējādi, ka uzcenojuma un 51.§ 2.punktā nr.1
noteiktās tirgus cenas kopsumma sastāda 60 ēras par kWh. Uzcenojums piemērojams
20 gadus no brīža, kad veikts tīkla pieslēgums, bet ne mazāk kā 15 gadus, sākot no
2004.gada 1.janvāra.
3.punkts. Elektrībai, kas saražota, izmantojot iekārtu, kas pieslēgta tīklam 2004.gada
22.aprīlī vai vēlāk, tiek piemērots uzcenojums tādējādi:
1) Elektrībai, kas saražota, izmantojot enerģijas resursus vai tehnoloģijas, kam ir
būtiska nozīme AE elektrības izplatīšanā nākotnē saskaņā ar klimata un
enerģijas ministra noteikto tiek piemērots uzcenojums, ko nosaka tādējādi, ka
uzcenojuma un 51.§ 2.punktā nr.1 noteiktās tirgus cenas kopsumma sastāda 60
ēras par kWh 10 gadus pēc pieslēguma tīklam un 40 ēras par kWh nākamos 10
gadus.
2) Elektrībai, kuras ražošanā izmantoti citi nevis 1.punktā minētie enerģijas
resursi, tiek piemērots uzcenojums 10 ēru apmērā par kWh 20 gadus no brīža,
kad veikts pieslēgums tīklam.
4.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus par
uzcenojuma piešķiršanu saskaņā ar 3.punktu elektrībai, kas saražota iekārtās, kas
pieslēgtas tīklam ne vēlāk kā 2004.gada 21.aprīlī, ja elektrības ražošanas kapacitāte
pēc minētā datuma tiek būtiski palielināta, nomainot iekārtas vai veicot iekārtu
būtisku pārbūvi.
48.§ Šis noteikums attiecas uz elektrību, kas saražota iekārtās, kur ražošanā 47.§
1.punktā minētie atjaunojamie enerģijas resursi izmantoti kopā ar citiem enerģijas
avotiem.
2.punkts. Ja atjaunojamo enerģijas resursu saskaņā ar 1.punktu izmantošana uzsākta
vēlākais 2004.gada 1.aprīlī, elektrības apjomam no šiem enerģijas resursiem tiek
piemērots uzcenojums, kas sastāda 26 ēras par kWh 20 gadus, bet ne mazāk kā 15
gadus, sākot no 2004.gada 1.janvāra.
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3.punkts. Ja 1.punktā minēto atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana uzsākta
2004.gada 22.aprīlī vai vēlāk, elektrības apjomam no šiem enerģijas resursiem tiek
piemērots uzcenojums sekojošā veidā:
1) Elektrībai, kas saražota, izmantojot enerģijas resursus vai tehnoloģijas, kam ir
būtiska nozīme AE elektrības izplatīšanā nākotnē saskaņā ar klimata un
enerģijas ministra noteikto tiek piemērots uzcenojums, kas sastāda 26 ēras par
kWh 10 gadus un 6 ēras par kWh nākamos 10 gadus.
2) Elektrībai, kuras ražošanā izmantoti citi nevis 1.punktā minētie enerģijas
resursi, tiek piemērots uzcenojums 10 ēru apmērā par kWh 20 gadus no brīža,
kad veikts pieslēgums tīklam.
4.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus par
uzcenojuma piešķiršanu saskaņā ar 3.punktu no atjaunojamās enerģijas resursiem
saražotās elektrības apjomam, kas saražota iekārtās, kurās atjaunojamās enerģijas
resursu izmantošana uzsākta vēlākais 2004.gada 21.aprīlī, ja elektrības no
atjaunojamās enerģijas resursiem ražošanas kapacitāte pēc minētā datuma tiek būtiski
palielināta, nomainot iekārtas vai veicot iekārtu būtisku pārbūvi.
Kopfondi nelielajām AE tehnoloģijām
49.§ Energinet.dk piešķir atbalstu, lai veicinātu elektrības ražošanas iekārtu, tajā
skaitā saules kapsulu, viļņu enerģijas iekāru un citu AE iekārtu, ar mazāku elektrības
ražošanas jaudu, kuras izmanto enerģijas resursus vai tehnoloģijas, kam ir būtiska
nozīme AE elektrības izplatīšanai nākotnē, izplatīšanu.
2.punkts. Atbalstu piešķir no kopfonda, ko izveido un vada Energinet.dk. Atbalsta
kopfonds sastāda 25 miljonus kronu gadā 4 gadus.
3.punkts. Atbalstu piešķir ar mērķi veicināt 1.punktā minēto iekārtu ieviešanu tirgū,
ieskaitot atbalstu nelieliem pilotprojektiem. Atbalstu piešķir ar nosacījumu, ka iekārta
ir pieslēgta tīklam.
4.punkts. Atbalstu var piešķirt iekārtas uzstādīšanai, iekārtas ekspluatācijai precīzāk
norādītā laika periodā vai informācijas par iekārtas enerģijas īpašībām saņemšanai
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u.tml. Atbalstu iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai var piešķirt vienlaicīgi ar
uzcenojumu saskaņā ar 47.§ 3.punktu nr.1 vai 48.§ 3.punktu nr.1.
5.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot sīkākus noteikumus par to, ka
kopfonda līdzekļu izlietojuma plānu jāapstiprina ministram pirms ar to saistītās
izmaksas tiek uzliktas lietotājiem saskaņā ar Likuma par elektroapgādi 8.§ 2.punktu.
Bez tam, ministrs var izdot sīkākus noteikumus par pabalsta piešķiršanu, ieskaitot
pabalsta apmēru, par pilnīgu vai daļēju pabalsta atcelšanu vai pabalsta atmaksu, kā arī
par aprēķinu pārskatu veidošanu un ziņojumu par aktivitātēm.
50.§ Šis noteikums ietver kopīgus nosacījumus uzcenojumam un citiem pabalstiem
saskaņā ar 44.§ - 49.§.
2.punkts. Klimata un enerģijas ministrs pēc tam, kad par to informējis Parlamenta
izvēlēto padomi, izdot detalizētākus noteikumus par to, ka uzcenojums konkrētāk
minētām iekārtu kategorijām vai enerģijas resursiem saskaņā ar 44.§ - 48.§
samazināms vai atceļams, tāpat arī izdot detalizētākus noteikumus vai pieņemt
lēmumu par to, kādām iekārtu kategorijām piešķirt uzcenojumu saskaņā ar 47.§
3.punktu nr.1 vai 48.§ 3.punktu nr.1
3.punkts. Saskaņā ar 45.§ - 48.§ uzcenojums netiek piemērots elektrībai, kas saražota,
sadedzinot atkritumus.
4.punkts. Elektrībai, kas ražota saskaņā ar 44.§ 3.punktā un 45.§ un 48.§ minēto var
piešķirt arī uzcenojumu saskaņā Likuma par elektroapgādi 58.§ un 58.§ a. Elektrībai,
kas ražota 45. § minētajās iekārtās saskaņā ar Likuma par Elektroapgādi 58.§ b var
piešķirt arī uzcenojumu.
5.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot sīkākus noteikumus attiecībā
uz iespējām saņemt uzcenojumu un cita veida atbalstu saskaņā ar 44.§ - 49.§. Ministrs
ir tiesīgs arī pieņemt detalizētākus noteikumus par to, kā uzcenojumu aprēķina AE
elektrības ražošanas iekārtām, kur tiek izmantoti dažādi kurināmie.
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6.punkts. Ūdens enerģija saskaņā ar 47.§ un 48.§ bez papildus enerģijas avotiem tiek
izmantota ūdens enerģijas iekārtā, kuras jauda mazāka par 10 MW. Klimata un
enerģijas ministrs ir tiesīgs izmainīt 1.punktā noteikto kapacitātes robežu.
Vispārējie noteikumi uzcenojuma noteikšanai, AE elektrības realizācijai u.tml.
51.§ Sistēmas uzņēmumi, pamatojoties uz stundu skaita informē Energinet.dk par
elektrības daudzumiem, kas saražoti 36.§ - 50.§ minētajās iekārtās. Energinet.dk
nosaka vadlīnijas saražotās elektrības uzskaitei un paziņošanai.
2.punkts. Energinet.dk nosaka elektrības, kas saražota 1.punktā minētajās iekārtās,
tirgus cenu sekojoši:
1) Tirgus cenu elektrībai, kas saražota 36.§, 37.§, 39.§ - 41.§, 44.§ 2.punktā un
46.§ un 47.§ minētajās iekārtās nosaka uz stundu bāzes kā dienas cenu saskaņā
ar 3.punktu, attiecīgajos rajonos.
2) Tirgus cenu elektrībai, ko saražo 38.§ minētās vējdzirnavas, izņemot 3.punktā
minēto, nosaka uz mēneša bāzes kā vidējo svērto dienas cenu no visas
attiecīgajā apvidū vējdzirnavās saražotās elektrības tirgus vērtības saskaņā ar
3.punktā minēto.
3) Tirgus cenu elektrībai, ko saražo 38.§ minētās vējdzirnavas, kas atrodas jūras
teritorijā saskaņā ar 25.§ 1.punktu, un ir pieslēgtas tīklam pēc 2002.gada
31.decembra, nosaka gadam kā vidējo svērto dienas cenu no visas saražotās
elektrības tirgus vērtības saskaņā ar 3.punktu.
3.punkts. Ar elektrības dienas cenu saprot stundas cenu, ko ziemeļu elektrības birža
Nordpol nosaka par kWh dienas cenu tirgū attiecībā uz konkrētu apvidu.
4.punkts. 1 stundas samaksa par elektrību, kas saražota iekārtās saskaņā ar 39.§, 41.§
un 47.§ 2. un 3.punktiem, nedrīkst pārsniegt uzcenojuma un tirgus cenas kopsummu,
kas noteikta šajos noteikumos. Ja 1 stundas tirgus cena pārsniedz kopsummu,
Energinet.dk atrēķina pārsniegumu pie nākamās tirgus cenas un uzcenojuma
izmaksas.
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5.punkts. Ja noteiktā tirgus cena par elektrību, kas saražota iekārtās saskaņā ar 37.§,
40.§ un 46.§ pārsniedz šajos noteikumos noteikto uzcenojuma un tirgus cenas
kopsummu Energinet.dk aprēķina negatīvu uzcenojumu. Negatīvais uzcenojums
elektrībai, kas saražota iekārtās saskaņā ar 40.§ un 46.§ nedrīkst pārsniegt pēdējā gada
laikā pirms pārskata veikšanas izmaksātā uzcenojuma lielumu. Negatīvais
uzcenojums tiek atrēķināts pie uzcenojuma izmaksas.
52.§ Energinet.dk pārdod vējdzirnavās saskaņā ar 39.§ vai 41.§ vai citās AE elektrības
ražošanas iekārtās saskaņā ar 44.§ 2.punktu un 47.§ saražoto elektrību Nordpool un
izmaksā pārdošanas cenu iekārtas īpašniekam. Energinet.dk papildus sedz Likuma par
elektroapgādi 27.§ c, 8.punktā 2.punktā minētās izmaksas saistībā ar neatbilstībām
elektrības ražošanā.
2.punkts. 1.punktā minētais elektrības ražotājs nesedz izmaksas, kas saistītas ar
elektrības pārvadīšanu elektroapgādes tīklā, ko minētajai personai nepienākas segt
saskaņā ar līdz šim spēkā esošajiem noteikumiem par iegādes pienākumu.
3.punkts. Beidzoties 1.punktā minētajam uzcenojuma laikam, elektrības ražotāja
pienākums ir informēt Energinet.dk par ražotāja noslēgto vienošanos par saražotās
elektrības pārdošanu un sabalansēšanu. Paziņojums jāiesniedz vismaz 1 mēnesi agrāk
kā tā mēneša pirmais datums, kad tiek atcelts uzcenojums.
4.punkts. Energinet.dk pienākums ir veikt 38.§ minētajās vējdzirnavās, kas pieslēgtas
tīklam vēlākais 2002.gada 31.decembrī, izņemot elektrostaciju finansētās
vējdzirnavas, saražotās elektrības sabalansēšanu un elektrības realizāciju Nordpool, ja
to pieprasa elektrības ražotājs vai, ja elektrības ražotājs nav iesniedzis 3.punktā
minēto paziņojumu. Balansēšanas un pārdošanas nosacījums ir tāds, ka elektrības
ražotājs ir sedzis nepieciešamās izmaksas, kas radušās Energinet.dk šajā sakarā.
5.punkts. Ieņēmumi un izmaksas saistībā ar 1.un 4.punktā minētajiem darbiem
jāiegrāmato atšķirti no Energinet.dk citiem darbiem, izņemot darbus, kas minēti
Likuma par elektroapgādi 59.§ a 1.punktā.
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6.punkts. Energinet.dk nosaka vadlīnijas attiecībā uz termiņiem un nosacījumiem
sabalansēšanas un realizācijas veikšanai saskaņā ar 4.punktu.
Atteikšanās no uzcenojuma
53.§ Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot sīkākus noteikumus attiecībā uz
nosacījumiem un termiņiem, kuros elektrības ražotājs var atteikties no uzcenojuma un
citu pabalstu saņemšanas iespējām saskaņā ar 36.§ - 50.§ un 52.§ 1.punktu. Klimata
un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot sīkākus noteikumus par to, ka elektrības
ražotājam ir jāsedz nepieciešamās izmaksas saistībā ar atteikšanos no minētā
uzcenojuma saņemšanas.
2.punkts. Uzcenojumam saskaņā ar 37.§ pēc atteikšanās nevar no jauna pieteikties.
Uzcenojuma izmaksa
54.§ Par vējdzirnavām, uz ko attiecas vērtības zaudējuma sistēma saskaņā ar 6.§ 12.§ un pirkuma tiesību sistēma saskaņā ar 13.§ - 17.§, uzcenojuma vai citu pabalstu
izmaksa saskaņā ar šo likumu var tikt veikta tikai, ja
1) Enerignet.dk ir apstiprinājuši, ka paziņojums un dokumentācija ir derīgi
publiskajai apspriedei par vērtības zaudējumu sistēmu saskaņā ar 9.§ 2.punktu.
2) Vējdzirnavu uzstādītājs ir veicis publisko apspriedi par vērtības zaudējumu
sistēmu saskaņā ar 9.§ 1.punktu un
3) Energinet.dk ir atzinuši, ka piedāvājuma materiāli ir sagatavoti un īpašuma
daļu piedāvājums ir izdarīts saskaņā ar 14.§ un 15.§, kā arī 13.§ 4.punktu.
Energinet.dk pieņem lēmumu par to, cik lielā mērā 1.punktā minētie nosacījumi
uzcenojuma un citu pabalstu saņemšanai ir izpildīti. Energinet.dk var izlemt vai
mazāk būtiski likumpārkāpumi nevar būt par iemeslu cenu uzcenojuma un citu
pabalstu atņemšanai.
55.§ Uzcenojuma un citu pabalstu izmaksu saskaņā ar 36.§ - 50.§ un noteikumiem,
kas pieņemti šo noteikumu sakarā, var tikt aizkavēta, ja elektrības ražotājs neskatoties
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uz uzaicinājumu noteiktā termiņa ietvaros nesniedz izsmeļošas ziņas, kas būtu pamats
lēmuma pieņemšanai par uzcenojuma vai citu pabalstu izmaksai vai izmaksas
uzraudzībai un kontrolei.
2.punkts. Izmaksa tiek atjaunota elektrības ražotājam iesniedzot sīkāku informāciju
par konkrēto situāciju.
3.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus
nosacījumus uzcenojuma un citu pabalstu izmaksas aizkavējumam un atjaunojumam.
56.§ Energinet.dk veic izmaksas saskaņā ar pārvērtējumu saistībā ar par maz
izmaksātu uzcenojuma un citu pabalstu apmēru elektrībai, par ko saņemams
uzcenojums un citi pabalsti saskaņā ar 36.§ - 50.§ noteikumiem un nosacījumiem, kas
pieņemti šo noteikumu sakarā, kā arī pieprasa pārāk liela izmaksātā uzcenojuma vai
citu pabalstu starpību segšanu.
2.punkts. Elektrības ražošanas iekārtu, par ko pienākas uzcenojums un citi pabalsti
saskaņā ar 1.punktu, īpašumtiesības, kā arī īpašumtiesību maiņa jāpaziņo
Energinet.dk.
3.punkts. Energinet.dk var ar nesaistošu termiņu izmaksāt uzcenojumu un citu
pabalstu un maksājumu starpību korekciju, ja uzcenojums vai citi pabalsti izmaksāti
mazākā apmērā personai, kas uzdota kā elektrības ražošanas iekārtas īpašnieks, laika
periodā, par ko veikta izmaksa, ja vien īpašnieks nav paziņojis, ka izmaksa veicama
citai personai.
4.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus par
paziņošanu un izmaksu saskaņā ar 1.-3.punktiem.
7.nodaļa
Administratīvie noteikumi

37

57.§ Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus par to, ka
kolektīvajiem elektrības ražošanas uzņēmumiem ir jāpieņem lēmums par 30.§, 33.§,
36.§ - 53§, 55.§ un 56.§ minētajiem nosacījumiem un noteikumiem, kas pieņemti šo
noteikumu saistībā. Ministrs var izdot arī detalizētākus noteikumus par to, vai
kolektīvajiem elektrības ražošanas uzņēmumiem jāveic administratīva rakstura
uzdevumi saskaņā ar šiem noteikumiem.
2.punkts. Lēmumus, ko pieņēmuši kolektīvi elektrības ražošanas uzņēmumi saskaņā
ar 1.punktā minētajiem noteikumiem, var pārsūdzēt klimata un enerģijas ministram, ja
vien noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar 61.§ vai 68.§ 1.punktu nr.1, neparedz
savādāk.
58.§ Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus par
samaksas veikšanu šādu izmaksu segšanai
1) pieteikuma atļaujas saņemšanai izskatīšanai, ieskaitot 22.§ 1.punktā, 25.§
1.punktā un 29.§ 1.punktā minētās atļaujas un
2) atļauju nosacījumu ievērošanas uzraudzību.
59.§ Klimata un enerģijas ministrs, Enerģijas uzraudzības instance un Enerģijas
sūdzību padome saistībā ar sūdzības izskatīšanu vai saistībā ar uzraudzības veikšanu
Energinet.dk, citos elektrības ražošanas uzņēmumos, kā arī to koncerna uzņēmumos
un saistītajos lietotājos ir tiesīgi ievākt informāciju, kas nepieciešama, lai tie varētu
veikt savus uzdevumus.
60.§ Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus par to, lai
konkrēti starptautiska mēroga lēmumi un tehniskās specifikācijas saistībā ar prasībām
uzņēmumiem, iekārtām, iekārtojumu, produktiem u.tml., kas norādīti noteikumos, kas
pieņemti saistībā ar šo likumu, netiktu iekļauti Lovtidende.
2.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus, kādā
veidā iespējams saņemt informāciju par starptautiskiem lēmumiem un tehniskām
specifikācijām, kas netiek iekļautas Lovtidende saskaņā ar 1.punktu.
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8.nodaļa
Enerģijas uzraudzības instance
61.§ Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus par to,
kādi pienākumi jāveic Enerģijas uzraudzības instancei. Klimata un enerģijas ministrs
ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus par to, ka uzraudzības instancei jāveic
uzdevumi, kas nozīmēti ministram.
62.§ Enerģijas uzraudzības instance var izskatīt un pieņemt lēmumus lietās pēc savas
iniciatīvas vai, pamatojoties uz saņemto pieteikumu vai sūdzību.
63.§ Enerģijas uzraudzības instance ir tiesīga bez tiesas lēmuma, ja tās rīcībā ir
atbilstoši identifikācijas dokumenti, uzraudzības instances vajadzībām saskaņā ar
likumu
1) uz vietas iepazīties un nokopēt jebkādu dokumentu, ieskaitot finanšu pārskatus
un to materiālus, reģistrus, citus uzņēmuma dokumentus un elektroniski
uzglabātos datus un
2) saņemt pieeju uzņēmuma vai apvienības telpām.
2.punkts. Policija sniedz atbalstu 1.punktā minēto tiesību izlietojumā.
64.§ Enerģijas uzraudzības instance vērš klimata un enerģijas ministra uzmanību un
nosacījumiem, kam pēc uzraudzības instances ieskatiem var būt nozīme šajā likumā
noteikto uzdevumu izpildē.
65.§ Izdevumus, kas radušies Enerģijas uzraudzības instancei veicot uzdevumus
saskaņā ar šo likumu vai noteikumiem, kas pieņemti šī likuma sakarā, sedz
uzņēmumi, kuru uzraudzību veic uzraudzības instance saskaņā ar 2.punktu.
2.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus
attiecībā uz samaksu saskaņā ar 1.punktu, ieskaitot nodevu, kas veicama iesniedzot
Enerģijas uzraudzības instancei sūdzību.
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3.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot detalizētākus noteikumus
attiecībā uz termiņiem saistībā ar sūdzībām, kas tiek iesniegtas Enerģijas uzraudzības
instancei.
9.nodaļa
Sūdzības, Enerģijas sūdzību padome
66.§ Enerģijas sūdzību padome izskata sūdzības, kas saņemtas par lēmumiem, ko
pieņēmis klimata un enerģijas ministrs vai Enerģijas uzraudzības instance saskaņā ar
šo likumu vai noteikumiem, kas pieņemti saistībā ar šo likumu.
2.punkts. Enerģijas sūdzību padome izskata sūdzības, kas saņemtas par lēmumiem, ko
pieņēmusi Energinet.dk saskaņā ar 18.§ - 21.§ un 54.§ 2.punktu, kā arī noteikumiem,
kas pieņemti šajā sakarā.
3.punkts. Klimata un enerģijas ministra un Enerģijas uzraudzības instances lēmumus
saskaņā ar likumu vai noteikumiem, kas pieņemti likuma sakarā un Energinet.dk
lēmumus saskaņā ar 2.punktu nevar pārsūdzēt citā administratīvajā instancē kā vien
Enerģijas sūdzību padomē. Lēmumus nevar pārsūdzēt tiesā, kamēr nav saņemts
galīgais administratīvais lēmums.
4.punkts. Sūdzības jāiesniedz rakstveidā, 4 nedēļu laikā no brīža, kad saņemts
paziņojums par lēmumu.
5.punkts. Enerģijas sūdzību padomes priekšsēdētājs ir tiesīgs pēc sīkākas apspriedes
ar padomi pieņemt lēmumu padomes vārdā attiecībā uz lietām, kas tiek skaitītas
saskaņā ar šo likumu vai noteikumiem, kas pieņemti šī likuma sakarā.
6.punkts. Tiesvedībai lēmuma, ko saskaņā ar likumu vai noteikumi, kas pieņemti
likuma sakarā, ko pieņēmusi Enerģijas sūdzību padome, izmeklēšanā jābūt ierosinātai
vēlākais 6 mēnešus pēc tam, kad iesaistītā persona saņēmusi paziņojumu par lēmumu.
Ja lēmums publicēts atklātībā, minētais termiņš tiek aprēķināts no paziņojuma dienas.
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67.§ Sūdzību Enerģijas sūdzību padomei par lēmumiem ar vidi saistītos jautājumos
saskaņā ar 25.§ var iesniegt jebkura lēmumā būtiski un individuāli ieinteresētā
persona, ja uz lēmumiem attiecināmi 26.§ - 28.§.
2.punkts. Vietējās un valsts mēroga apvienības un organizācijas, kuru galvenā darbība
ir dabas un vides aizsardzība, var iesniegt sūdzības saistībā ar lēmumiem, kas minēti
1.punktā. Tas attiecināms arī uz vietējām un valsts mēroga apvienībām un
organizācijām, kuru darbība ir saistīta ar būtisku rekreatīvo interešu aizstāvību, ja
konkrētais lēmums aizskar šādas intereses.
3.punkts. Vietējās un valsts mēroga apvienības un organizācijas vēlākais vienlaicīgi ar
sūdzības nosūtīšanu iesūta savus statūtus Enerģijas sūdzību padomei kā
apliecinājumu, ka tās ir vietēja vai valsts mēroga institūcijas un, ka to darbība atbilst
2.punktā minētajiem nosacījumiem.
4.punkts. Sūdzības saskaņā ar 1.un 2.punktiem iesniedzamas rakstveidā vēlākais 4
nedēļas pēc lēmuma publiskas paziņošanas. Ja sūdzību iesniegšanas termiņš beidzas
sestdienā vai svētku dienā, termiņš tiek pagarināts līdz nākamajai darba dienai.
5.punkts. Atļauju nevar izmantot, kamēr nav beidzies sūdzību iesniegšanas termiņš.
6.punkts. Sūdzībai par 1.punktā minēto projektu nav suspensīva ietekme, ja vien
Enerģijas sūdzību padome nelemj savādāk.
7.punkts. Enerģijas sūdzību padomes lēmumus nevar pārsūdzēt citā administratīvajā
instancē.
68.§ Klimata un enerģijas ministrs var izdot detalizētākus noteikumus par
1) iespēju iesniegt sūdzības par lēmumiem, ko saskaņā ar likumu vai
noteikumiem, kas pieņemti likuma ietvaros, pieņem klimata un enerģijas
ministrs vai Enerģijas uzraudzības instance, ieskaitot gadījumus, kad
atsevišķus lēmumus nevar iesniegt Enerģijas sūdzību padomei un lēmumus, ko
41

pieņēmusi kolektīva enerģijas apgādes sabiedrība kā atrunāts 57.§ 1.punktā vai
institūcija, kas atrodas Klimata un enerģijas ministra pārvaldē vai cita
institūcija, kas saskaņā ar 70.§ atrodas ministra pārvaldē saskaņā ar likumu,
nevar iesniegt Klimata un enerģijas ministram un
2) nodevu samaksu iesniedzot sūdzību Enerģijas sūdzību padomei.
69.§ Pieņemot lēmumus saskaņā ar šo likumu vai noteikumiem, kas pieņemti saistībā
ar šo likumu, Enerģijas sūdzību padomes sastāvs ir identisks, sūdzību padomei
pieņemot lēmumus saskaņā ar Likumu par elektroapgādi.
70.§ Klimata un enerģijas ministrs var pilnvarot kādu ministrijas pārvaldē esošu
institūciju vai citu institūciju realizēt tiesības, kas saskaņā ar šo likumu, ir iedalītas
ministram.
10.nodaļa
Rīkojumu un sankciju noteikumi
71.§ Klimata un enerģijas ministrs un Enerģijas uzraudzības institūcija var noteikt, ka
apstākļi, kas ir konfliktā ar likumu vai noteikumiem vai lēmumiem saistībā ar likumu,
tiek nekavējoties vai tuvākā laika termiņā noregulēti.
72.§ Ar soda naudas uzlikšanu, ja vien cita likumdošana neparedz bargāku sodu, tiek
sodīta persona, kas
1) bez atļaujas uzstāda un ekspluatē iekārtu saskaņā ar 22.§, 24.§, 25.§ un 29.§,
2) ignorē nosacījumus, kas attiecas uz atļauju saskaņā ar 1.punktā minētajiem
noteikumiem,
3) izvairās no rīkojuma izpildes vai aizlieguma saskaņā ar likumu ievērošanas,
ieskaitot rīkojumu novērst nelikumīgu apstākļu esamību,
4) izvairās no informācijas saskaņā ar 59. § sniegšanu vai
5) sniedz Klimata un enerģijas ministram, Enerģijas uzraudzības instancei vai
Enerģijas sūdzību padomei nepatiesu vai tīši maldinošu informāciju vai atsakās sniegt
informāciju pēc uzaicinājuma to darīt.
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73.§ Noteikumos, kas tiek izdoti saistībā ir likumu, iespējams paredzēt soda maksu
par noteikumu vai nosacījumu un instrukciju, kas noteiktas saskaņā ar noteikumiem,
pārkāpumiem.
2.punkts. Uzņēmumiem (juridiskām personām) var uzlikt kriminālatbildību saskaņā ar
kriminālkodeksa 5.nodaļu.
11.nodaļa
Spēkā stāšanās
74.§ Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī, saskaņā ar 2.punktu.
2.punkts. 18.§ - 20.§ un 3. – 6., kā arī 12.nodaļas spēkā stāšanās laiku nosaka klimata
un enerģijas ministrs. Ministrs ir tiesīgs noteikt, ka šie noteikumi vai daļa noteikumu
stājas spēkā dažādos laikos.
3.punkts. Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs noteikt, ka daļa šī likuma noteikumu
tiek realizēti dažādos laikos, ieskaitot laiku pirms likuma spēkā stāšanās.
75.§ 6.§-17.§ tiek realizēti attiecībā uz vējdzirnavām, ko pieslēdz publiskajiem
elektrības apgādes tīkliem pēc 2009.gada 1.janvāra, saskaņā ar 2.punktu.
2.punkts. 6.§-17.§ un 54.§ netiek piemēroti attiecībā uz dzirnavām gadījumos, kad
1) pašvaldība līdz 2009.gada 1.martam ir publicējusi atklātība pašvaldības
plānojuma priekšlikumu ar piederošu VVM-ziņojumu par dzirnavām uz
laukiem un dzirnavas tiek pieslēgtas tīklam līdz 2010.gada 1.septembrim,
2) pašvaldība līdz 2009.gada 1.martam ir publicējusi lēmumu par to, ja uz
dzirnavām laukos neattiecas VVM un dzirnavas tiek pieslēgtas tīklam līdz
2010.gada 1.septembrim vai
3) dzirnavu uzstādītājs, kas veic dzirnavu uzstādīšanu jūrā līdz 2009.gada
1.martam ir saņēmis sākotnējās izpētes atļauju saskaņā ar Likumu par
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elektroapgādi vai šī likuma 22.§ un dzirnavas tiek pieslēgtas tīklam līdz
2010.gada 1.septembrim.
3.punkts. Energinet.dk pieņem lēmumu par to, vai 2.punkta priekšnoteikumi
atbrīvošanai no maksājuma par vērtības samazinājumu un vējdzirnavu īpašuma daļu
piedāvājumam ir izpildīti. Lēmumu var iesniegt Klimata un enerģijas ministram.
Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs atbrīvot no 2.punktā minētās prasības par to,
ka dzirnavas jāpieslēdz tīklam līdz 2010.gada 1.septembrim gadījumā, ka pieslēgums
tīklam nevar tikt veikts trūkstošu materiālu vai novēlotas materiālu piegādes dēļ.
76.§ Klimata un enerģijas ministrs ir tiesīgs izdot pārejas perioda noteikumus.
2.punkts. Noteikumi, kas izdoti saistībā ar līdz šim spēkā esošajiem noteikumiem
Likumā par elektroapgādi, kas tiek tālāk iestrādāti Likumā par atjaunojamo enerģijas
resursu veicināšanu, paliek spēkā līdz tie tiek atcelti ar šajā likumā iestrādātajiem
noteikumiem.
77.§ Likums nav spēkā Grenlandē un Fēru salās.
12.nodaļa
Mainītie noteikumi
78.§ Likumā par Elektroapgādi saskaņā ar likuma paziņojumu nr.1115 no 2006.gada
8.novembra, kas mainīts ar Likuma nr. 534 no 2007.gada 6.jūnija 13.§, Likuma
nr.548 no 2007.gada 6.jūnija 3.§, Likuma nr.549 no 2007.gada 6.jūnija 1.§, Likuma
nr.465 no 2008.gada 17.jūnija 11.§, Likuma nr. 503 no 2008.gada 17.jūnija 1.§,
Likumu nr. 504 no 2008.gada 17.jūnija, Likumu nr. 505 no 2008.gada 17.jūnija un
Likuma nr.528 no 2008.gada 17.jūnija 8.§ tiek veiktas šādas izmaiņas:
1. Zemteksta piezīme Likuma nosaukumam tiek izteikta šādā redakcijā:
>1) Likumā ietverti noteikumi, kas daļēji aptver Eiroparlamenta un Eiropas Padomes
2006.gada 18.janvāra direktīvu 2005/89/EF (ES-Tidende 2006 nr. L 33, 22.lpp.),
daļēji aptver Eiroparlamenta un Eiropas Padomes 2004.gada 11.februāra direktīvu
2004/8/EF (ES-Tidende 2004 nr. L 052, 50.lpp), Eiroparlamenta un Eiropas Padomes
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2003.gada 26.jūnija direktīvu 2003/54/EF (ES-Tidende 2003 nr. L 176, 37.lpp.),
daļēji aptver Eiroparlamenta un Eiropas Padomes 2001.gada 27.septembra direktīvu
2001/77/EF (ES-Tidende 2001 nr. L 283, 33.lpp.).>
2. 5.§ nr.17 tiek izteikts šādā redakcijā:
>17) AE-elektrība: Elektrība, ko ražo izmantojot atjaunojamās enerģijas resursus
saskaņā ar Likumu par atjaunojamās enerģijas veicināšanu.<
3. 8.§ izsaka šādā redakcijā:
>8.§ Ikvienam elektrības patērētājam šajā valstī jāveic attiecīga daļa kolektīvajiem
elektroapgādes uzņēmumiem uzlikto maksājumu, kas rodas veicot sabiedriskos
pienākumus, kas tiem uzlikti saskaņā ar 2.un 3.punktos noteikto. Tas neattiecas uz
gadījumiem, ja noteikts savādāk saskaņā ar 8.§ a, 8.§ b, 9.§, 9.§ b.
2.punkts. Energinet.dk nepieciešamos maksājumus iemaksām un pabalstiem saskaņā
ar 18.§, 21.§, 36.§ - 49.§ un 52.§ 1.punktu Likumā par atjaunojamās enerģijas
veicināšanu, iekasē no viesiem Dānijas elektrības patērētājiem tādā apmērā, kā to
kopējais elektrības patēriņš.
3.punkts. Zemāk minēto pasākumu izmaksas apkopo Energinet.dk par katru no
diviem rajoniem, kam piešķirts finansējums par sistēmu atbildīgajam uzņēmuma
saskaņā ar iepriekš spēkā esošo 27.§ un tiek iekasētas no visiem elektrības
patērētājiem konkrētajos rajonos:
1) Energinet.dk nepieciešamie maksājumi par pakalpojumiem saskaņā ar 9.§ b,
27.§ a 1.punkta nr.2, 28.§ a, 29.§, 30.§, 58.§, 58.§ a, 58.§ b, 59.§ a 1.un
2.punkta noteikumiem.
2) Sistēmas uzņēmumu nepieciešamie maksājumi par pakalpojumiem, kas tiem
uzlikti saskaņā ar šī likuma 22.§ 6.punktu, 67.§ un Likuma par atjaunojamās
enerģijas veicināšanu 30.§.
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3) Izmaksas, ko Energinet.dk veic saskaņā ar Klimata un enerģijas ministra
noteikumiem, lai segtu elektrības ražošanas iekārtu uzstādīšanu jūrā saskaņā ar
Likuma par atjaunojamās enerģijas veicināšanu 26.§ 6.punktu.
4) Pārvades uzņēmumu nepieciešamie maksājumi, lai segtu izdevumus, kas
saistīti ar tiem uzliktiem pienākumiem saskaņā ar Likuma par atjaunojamās
enerģijas veicināšanas 30.§.
4.punkts. Kolektīvās elektroapgādes uzņēmumu pārējās izmaksas saskaņā ar šo
likumu un Likumu par atjaunojamās enerģijas veicināšanu tiek piemērotas lietotājiem,
kas saņem uzņēmumu pakalpojumus un tos iekasē, piemērojot atsevišķo uzņēmumu
tarifus saskaņā ar 6.punktu.
5.punkts. Kolektīvās elektroapgādes administratīvās izmaksas saistībā ar iemaksām un
pakalpojumu maksām saskaņā ar 2.un 3.punktu tiek iekasētas, piemērojot atsevišķi
uzņēmumu tarifus saskaņā ar 6.punktu.
6.punkts. Energinet.dk 4.un 5.punktos minētās izmaksas tiek apkopotas par laika
periodu ik pa diviem mēnešiem, kam piešķirts finansējums sistēmas atbildīgajam
uzņēmumam saskaņā ar agrāk spēkā esošo 27.§ un tiek iekasētas no attiecīgo rajonu
lietotājiem, kas izmanto Energinet.dk pakalpojumus.
7.punkts. Kolektīvās elektroapgādes uzņēmumi atsevišķi veic maksājumus par
sabiedriskajiem pienākumiem, kas tiem uzlikti saskaņā ar 2. un 3. punktiem.
Energinet.dk apkopo izmaksas un to sadalījumi elektrības patērētāju starpā. Balstoties
uz to sistēmas uzņēmumi iekasē maksājumus no elektrības patērētājiem, lai segtu
izmaksas un iemaksā savāktos līdzekļus Energinet.dk, kas sedz kolektīvo
elektroapgādes uzņēmumu veiktos maksājumus par sabiedriskajiem pienākumiem.
Klimata un enerģijas ministrs var izdot detalizētākus noteikumus par minēto
uzdevumu veikšanu un par sadarbību šajā sakarā kolektīvo elektroapgādes uzņēmumu
starpā.<
4. 8.§ 1.punktā tiek izdarītas izmaiņas > 56.§ -58.§ b < tiek mainīts uz:> Šī likuma
58.§ , 58.§ a un 58.§ b un Likuma par atjaunojamās enerģijas veicināšanu 36.§ 50.§<.
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5. 8.§ b, 9.§ a 1. – 4. punktā un 85.§ a 1.punktā tiek izdarītas izmaiņas > 8.§ 3.un
4.punkts < tiek mainītas uz 8.§ 2. un 3. punkts<.
6. Visa likuma ietvaros > Par sistēmu atbildīgais uzņēmums< un > par sistēmu
atbildīgais uzņēmums< tiek nomainīts uz: >Energinet.dk< un >Par sistēmu atbildīgais
uzņēmums< un >par sistēmu atbildīgais uzņēmums < tiek nomainīts uz:
>Energinet.dk<.
7. 9.§ tiek mainīts >56 § -57.§ e un 59.§ a 1.punkts nr. 1< uz > 36.§ - 49.§ un 52.§
1.punkts Likumā par atjaunojamās enerģijas veicināšanu < un > 8.§ 3.punkts < tiek
mainīts uz:> 8.§ 2.punkts<.
8. 9.§ b 4.punkts tiek mainīts > 56.§ - 58.§ b < uz:> 58.§, 58.§ a un 58.§ b<.
9. Virsraksts „Elektrības ražošanas iekārta jūrā< pēc 12. § b un 13.§ - 17.§, 17.§ a,
17.§ b un 18.§ tiek atcelts.
10. 21. § 4.punktā > par sistēmu atbildīgais to rīcībai < tiek mainīts uz: >Energinet.dk
Energinet.dk nepieciešamībai<.
11. 22.§ 1.punkts nr. 4 tiek ievietots pēc >9.nodaļa< un >Likums par atjaunojamās
enerģijas veicināšanu<.
12. 22.§ 3.punkts tiek mainīts >16.§ 1.punkts < uz:> 25.§ 1.punkts Likumā par
atjaunojamās enerģijas veicināšanu<.
13. 22.§ b tiek mainīts> 17.§ < uz:>27.§ Likumā par atjaunojamās enerģijas
veicināšanu< un 17.§ a 2. – 6.punkts< tiek mainīts uz:>27.§ 2.-6.punkts Likumā par
atjaunojamās enerģijas veicināšanu<.
14. 27.§ c punkts 2 tiek ievietots pēc >59.§ a 1.punkts < : > vai 52.§ 1.punkts Likumā
par atjaunojamās enerģijas veicināšanu<.
15. 27.§ c 6.punkts divās vietās maina >uzņēmums< uz:>Energinet.dk<.
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16. 27.§ c 8.punkts 2.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:
>Energinet.dk sedz izmaksas par neatbilstību kā minēts 1.punktā saistībā ar elektrību,
ko saražo 39.§ un 41.§ minētās vējdzirnavas Likumā par atjaunojamās enerģijas
veicināšanu, AE enerģijas ražošanas iekārta saskaņā ar 44.§ 2.punktu un 47.§ Likumā
par atjaunojamās enerģijas veicināšanu un decentralizēta siltuma spēkstacija vai
elektrību ražojoša atkritumu sadedzinātāja iekārta saskaņā ar šī likuma 58. § a.<
17. 27.§ c 11.punktā maina >uzņēmums< uz:>Energinet.dk<.
18. 27.§ c 12.punktā maina >27.§< uz:>34.§ Likumā par atjaunojamās enerģijas
veicināšanu<.
19. 27.§ f – 27 tiek izslēgts.
20.28.§ 2.punkts nr.4 tiek ievietots pēc >9.nodaļa<:> Likumā par atjaunojamās
enerģijas veicināšanu<.
21. 28.§ 3.punkts >par sistēmu atbildīgais uzņēmums< tiek mainīts uz: >Energinet.dk
saskaņā ar augstāk minētajiem noteikumiem<.
22. 28.§ b 1.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:
>Energinet.dk kā par sistēmu atbildīgais uzņēmums izveido iekšējo uzraudzības
programmu kā aprakstīts Energinet.dk mērķu kopā novērst jebkādu diskrimināciju.
Energinet.dk pienākums ir nodrošināt iekšējās uzraudzības programmas ievērošanu un
nodrošināt, lai tas tiktu pienācīgi kontrolēts. Ikgadējais ziņojums ar programmas
aprakstu kā arī tās kontroli nepieciešams publiskot un par to paziņot Enerģijas
uzraudzības instancei.<
23. 29.§ 2.punktā maina >8.§ 4.punkts nr.1 < uz: > 8.§ 3.punkts nr.3<.
24. 32.§ 2.punkts tiek izslēgts.
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3.punkts seko 2.punkts.
25. 34.§ 3.punkts tiek izslēgts.
26. 51.§ a nr. 2 tiek izteikts šādā redakcijā:
>>2) atļaujas pieteikuma izskatīšana, ieskaitot atļaujas, kas minētas 11.§ 1.punktā,
12.§ a, 1.punktā, 21.§ 1.punktā, 22.§ a 1.punktā, 23.§ 1.punktā un 37.§ a, 1.punktā<.
27. 51.§ a nr. 3 >Likums par Energinet.dk< tiek mainīts uz> Likums par Energinet.dk
un < 51.§ a nr. 4 tiek mainīts uz >apstiprinājumi un < uz: >apstiprinājumi.< un 51.§ a
nr.5 tiek izslēgts.
28. 9.nodaļā virsraksts >> a. Uzcenojums AE elektrībai< un 55.§, 56.§, 56.§ a – 56.§
f, 57.§, 57.§ a – 57.§ f tiek izslēgti.
29. Virsraksts pirms 58. § tiek izteikts šādā redakcijā:
>> Uzcenojums<<
30. 58.§ 1.punkts nr. 1 3.punkts tiek mainīts uz >>57.§ 2.punkts un 57.§ 2.punkts un
57.§ c << uz :>> 44.§ 2.punkts un 47.§ Likumā par atjaunojamās enerģijas
veicināšanu<<.
31. Virsraksts pēc 58.§ b tiek izteikts šādā redakcijā:
>> Vispārējie noteikumi attiecībā uz uzcenojuma noteikšanu, videi draudzīgas
elektrības ražošanas noteikšanu.<<
32. 59.§ tiek izteikts šādā redakcijā:
>> 59.§ Sistēmas uzņēmumi uz stundu pamata informē Energinet.dk par elektrības
daudzumu, kas saražota iekārtās saskaņā ar 58.§, 58.§ a un 58.§ b. Energinet.dk
49

nosaka vadlīnijas elektrības ražošanas uzskaitei un informēšanai saistībā ar elektrības
ražošanu.
2.punkts. Energinet.dk nosaka elektrības, kas tiek saražota saskaņā ar 1.punktu tirgus
cenu sekojoši:
1) Tirgus cenu elektrībai, kas saražota iekārtās saskaņā ar 58.§ a tiek noteikta uz
stundu bāzes kā dienas cena saskaņā ar 3.punktu elektrībai konkrētajā rajonā.
2) Tirgus cenu elektrībai, kas saražota iekārtās saskaņā ar 58.§ un 58. § b tiek
noteikta uz mēneša bāze kā vidējā dienas cena saskaņā ar 3.punktu elektrībai
konkrētajā rajonā.
3.punkts. Elektrības dienas cena ir stundas cena par kWh, ko ziemeļu elektrības birža
Nordpool nosaka dienas tirgū saistībā ar konkrēto rajonu.
4.punkts. Samaksa par elektrību, kas saražota iekārtās saskaņā ar 58.§ a 1 stundas
laikā nedrīkst pārsniegt uzcenojuma un tirgus cenas kopsummu, kas noteikta šajos
noteikumos. Ja 1 stundas tirgus cena pārsniedz kopējo summu, Energinet.dk. atrēķina
starpību pie pirmā nākamā uzcenojuma un tirgus cenas maksājuma.<<
33. 59.§ a tiek izteikts šādā redakcijā:
>>59.§ a Energinet.dk pienākums ir pārdot decentralizētajās siltumspēkstacijās vai
atkritumu sadedzināšanas iekārtās, kas minētas 58.§ a, saražoto elektrību Nordpool un
izmaksāt pārdošanas cenu iekārtas īpašniekam. Bez tam, Energinet.dk sedz 27.§ c
8.punktā 2.punktā minētās izmaksas saistībā ar neatbilstību elektrības ražošanā.
2.punkts. 1.punktā minētajam elektrības ražotājam nav jāsedz ar elektrības ievadi
elektroapgādes tīklā saistītās izmaksas, kas saskaņā ar līdz šim spēkā esošajiem
noteikumiem par elektrības iegādi, neuzliek elektrības ražotājam pienākumu segt šīs
izmaksas.
3.punkts. Pēc uzcenojuma elektrībai saskaņā ar 1.punktā minēto beigām elektrības
ražotājs paziņo Energinet.dk, ka ražotājs noslēdzis līgumu par elektrības realizāciju un
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sabalansēšanu. Paziņojums jāiesniedz vismaz 1 mēnesi pirms tā mēneša pirmā
datuma, kurā beidzas uzcenojuma piemērošana.
4.punkts. Attiecībā uz 1.punktā minētajiem pienākumiem saistītajiem ieņēmumiem un
izmaksām jāveic no Energinet.dk pārējās grāmatvedības atdalīta grāmatvedība,
izņemot Likuma par atjaunojamās enerģijas veicināšanu 52.§ 1. un 4.punktā
minēto.<<
34. Virsraksts >>AE-apliecības<< pēc 59.§ a un 60.§ - 63.§ tiek izslēgts.
35. 64.§ 1.punktā >>56.§ - 58.§ b<< tiek mainīts uz: >> 58.§, 58.§ a un 58.§ b<< un
64.§ 2.punkts tiek izslēgta.
36. 65.§ 1.punkts un 65.§ a 1.punktā >>56.§ - 58.§ b<< tiek mainīts uz: >> 58.§, 58.§
a un 58.§ b<<.
37. Virsraksts >>Vējdzirnavu pārņemšana<<, kas seko 65.§ a un 66.§ un 68.§, tiek
izslēgts.
38. 68.§ a tiek izteikts šādā redakcijā:
>>68.§ a Klimata un enerģijas ministrs var izdot detalizētākus noteikumus par to, ka
kolektīvajiem elektroapgādes uzņēmumiem jāpieņem lēmumi saistībā ar 58.§, 58.§ a,
58.§ b, 59.§, 59.§ a, 63.§ a, 64.§, 65.§, 65.§ a un 67.§ nosacījumiem un citiem
noteikumiem, kas pieņemti saistībā ar šiem noteikumiem. Bez tam, ministrs var izdot
detalizētākus noteikumus par to, ka kolektīvajiem elektroapgādes uzņēmumiem jāveic
administratīvo uzdevumu izpilde saistībā ar šiem noteikumiem.
2.punkts. Lēmumus, ko saskaņā ar 1.punktā minētajiem noteikumiem, pieņem
kolektīvie elektroapgādes uzņēmumi, iespējams pārsūdzēt Klimata un enerģijas
ministram, ja vien 78.§ 3.punktā vai 90.§ 1.punktā 1.nr. nav noteikts savādāk.<<
39. No 72.§ 5.punktā tiek izslēgts teksts >> kā arī maksimālais administratīvo
iemaksu apjoms, ko var pieprasīt par pirkuma pienākuma izpildi saskaņā ar 62.§<<.
51

40. >>šo uzdevumu izpilde<< 84.§ 3.punktā nomainīts uz: >>Energinet.dk uzdevumu
izpilde<<.
41. 85.§ a 2.punkts tiek izslēgts.
3.-5.punkts tiek ievietotas pēc 2.-4.punktiem.
42.§ 85.§ a 3 punktā, kas kļūst par 2.punktu un 85.§ a 4.punktā, kas kļūst par 3.punktu
>>1.un 2.punkts<< tiek mainīts uz: >>1.punkts<<.
43. 87.§ 1.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:
>>2) uzstāda vai ekspluatē sistēmu vai iekārtu bez atļaujas saskaņā ar 11.§, 12.§ a, 21.
§, 22.§ a un 23. § <<
44.89.§ a tiek izslēgts.
45. 90.§ 1.punktā nr.1 pēc >>lēmuma, ko pieņēmis<< tiek ievietots >>kolektīvs
elektrības ražošanas uzņēmums saskaņā ar 68.§ a 2.punktu vai<<.
46. 93.§ 2.punkts tiek izslēgts.
Likumā nr. 1384 par Energinet.dk no 2004.gada 20.decembra 79.§ mainīts saskaņā ar
Likuma nr. 520 no 2006.gada 7.jūnija 4.§, likuma nr. 548 no 2007.gada 6.jūnija 6.§
un Likuma nr. 503 no 2008.gada 17.jūnija tiek veikti šādi grozījumi:
1. 2.§ 2.punkts tiek izteikta šādā redakcijā:
>> 2.punkts. Energinet.dk atbilstoši šī likuma noteikumiem, kā arī Likuma par
Elektroapgādi, Likuma par atjaunojamo enerģiju veicināšanu un Likuma par
dabasgāzes piegādi noteikumiem, kā arī pamatojoties uz saskaņotu un holistisku
plānošanu veic sistēmai atbilstošu uzņēmējdarbību, kā arī elektrības pārvades un
gāzes pārvades uzņēmējdarbību. Tāpat Energinet.dk veic ar videi draudzīgu elektrību
52

saistītus uzdevumus saskaņā ar Likumu par elektroapgādi un Likumu par
atjaunojamās enerģijas veicināšanu. Tāpat Energinet.dk veic gāzes distribūcijas, gāzes
uzglabāšanas un gāzes apgādes cauruļvadu uzņēmējdarbību.<<
2. 2.§ 4.punkts pēc >> Likums par elektroapgādi << tiek ievietots teksts: >> Likums
par atjaunojamās enerģijas veicināšanu <<.

Izdots Marselisborgas pilī, 2008.gada 27.decembrī
MARGARETHE R.
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