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Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 0. november 2008 

2. udkast 

Betænkning 

over 

Forslag til lov om ændring af forskellige love på Klima- og 

Energiministeriets område 
(Undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer m.v.) 

[af klima- og energiministeren (Connie Hedegaard)] 

 

1. Udvalgsarbejdet 

Lovforslaget blev fremsat den 30. oktober 2008 og var til 1. behandling den 14. november 2008. 

Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Det Energipolitiske Udvalg. 

Møder 

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder. 

Høring 

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og klima- og energimini-

steren sendte den 23. juni 2008 dette udkast til udvalget, jf. (2007-08, 2. samling) EPU alm. del – 

bilag 226. Den 31. oktober 2008 sendte klima- og energiministeren de indkomne høringssvar samt 

et notat herom til udvalget. 

Spørgsmål 

Udvalget har stillet 7 spørgsmål til klima- og energiministeren til skriftlig besvarelse, som denne 

har besvaret. 

2. Indstillinger og politiske bemærkninger 

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. 

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget 

rejste ved 1. behandling af lovforslaget et principielt spørgsmål om, hvorvidt noget, der er ophavs-

retligt beskyttet, kan fungere som forskrift uden at være offentliggjort i Lovtidende. Under udvalgs-

behandlingen har klima- og energiministeren besvaret flere spørgsmål herom. Ministeren har givet 

en række forsikringer og har herunder henvist til, at lovforslaget har været forelagt Justitsministeri-

et. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre kan på den baggrund støtte 

lovforslaget. 

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på 

tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde 

dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. 
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En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 

  Eyvind Vesselbo (V)   Jens Kirk (V) fmd.  Lars Christian Lilleholt (V)   

Kristian Pihl Lorentzen (V)   Henrik Høegh (V)   Ellen Trane Nørby (V)   

Morten Messerschmidt (DF)   Tina Petersen (DF)   Per Ørum Jørgensen (KF)   Mette Gjerskov (S)   

Ole Vagn Christensen (S)   Kim Mortensen (S)   Thomas Jensen (S)   Anne Grete Holmsgaard (SF)   

Ida Auken (SF)   Margrethe Vestager (RV) nfmd.  Per Clausen (EL)  

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke 

medlemmer i udvalget. 

Folketingets sammensætning 

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47  Liberal Alliance (LA) 3 

Socialdemokratiet (S) 45  Inuit Ataqatigiit (IA) 1 

Dansk Folkeparti (DF) 25  Siumut (SIU) 1 

Socialistisk Folkeparti (SF) 23  Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 

Det Konservative Folkeparti (KF) 17  Sambandsflokkurin (SP) 1 

Det Radikale Venstre (RV)   9  Uden for folketingsgrupperne  2 

Enhedslisten (EL)   4  (UFG)  
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Bilag 1 

Oversigt over bilag vedrørende L 38 

Bilagsnr. Titel  

1 Høringssvar og høringsnotat, fra klima- og energiministeren 

2 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 

3 1. udkast til betænkning 

  

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 38 

Spm.nr. Titel  

1 Spm. om problematikken vedrørende ophavsret til tekniske forskrif-

ter, som undtages fra kundgørelse i Lovtidende, til klima- og energi-

ministeren, og ministerens svar herpå 

2 Spm. om Justitsministeriets eventuelle bemærkninger til, hvorvidt en 

bestemmelse, der er ophavsretsligt beskyttet, kan fungere som for-

skrift uden at være kundgjort i Lovtidende, til klima- og energimini-

steren, og ministerens svar herpå 

3 Spm. om, at borgerne ikke skal betale for at gøre sig bekendt med 

typer af oplysninger, de hidtil vederlagsfrit har kunnet hente i Lovti-
dende, til klima- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

4 Spm., om regelsæt, som retter sig til borgerne, ikke bør være veder-

lagsfrit tilgængelige for alle, til klima- og energiministeren, og mini-

sterens svar herpå 

5 Spm. om, hvorledes man i udlandet håndterer forskrifter, der er om-

fattet af ophavsret, til klima- og energiministeren, og ministerens svar 

herpå 

6 Spm. om, hvordan man bliver opmærksom på en forskrifts eksistens, 

når den ikke kundgøres i Lovtidende, til klima- og energiministeren, 

og ministerens svar herpå 

7 Spm., om det skal koste penge at få adgang til en forskrift, der er om-

fattet af ophavsret, til klima- og energiministeren, og ministerens svar 

herpå 

  

 


