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FAKTA
Den planlagte tidsramme for
den nye gaslov*:
August 2017:
Materialet ligger til godkendelse
i Erhvervsministeriet
Efterår 2017:
Offentlig høring af lovforslag
Forventet oktober/november:
Forslaget fremsættes i
Folketinget
Forventet december/januar
2018: Offentlig høring af
bekendtgørelser
Forventet slut marts 2018:
Offentliggørelse på virk.dk
21. april 2018:
Loven forventes at træde i kraft
Kilde: Sikkerhedsstyrelsen
*Alle tidspunkter kan forskyde sig
afhængig af, hvornår den offentlige
høring sættes i værk.
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På Gastekniske Dage i Billund i slutningen af maj præsenterede direktør
for Sikkerhedsstyrelsen, Lone Saaby,
for første gang Sikkerhedsstyrelsens
tanker om den nye Gassikkerhedslov.
Dengang gav præsentationen anledning til overraskelse blandt flere af
tilhørerne i salen. Mange opfattede
Lone Saabyes ord som om, Sikkerhedsstyrelsen arbejder hen mod
at trække den sikkerhedstekniske
overvågning tilbage til Sikkerhedsstyrelsen fra gasselskaberne.
Ved et uddybende interview med
Lone Saaby den 6. juli, vil hun gerne
slå fast, at præcis hvordan den nye
gaslov ender med at se ud, og hvor
det sikkerhedstekniske tilsyn kommer til at ligge, i sidste ende er en
rent politisk beslutning:
”Efter planen skal loven sendes i
høring på et tidspunkt efter sommerferien, og der er alle velkomne
til at skrive høringssvar og udtrykke,

hvad de synes om det. Herefter kører
der en proces i Folketinget med 1., 2.
og 3. behandling. Så må vi se, hvad
der kommer ud af det. Jeg ved ikke,
hvordan det ender,” forklarer Lone
Saaby.
Ifølge Lone Saaby er muligheden
for, at varetagelsen af det sikkerhedstekniske tilsyn bliver sendt i
udbud også til stede. Sker det, kan
det både ende med at blive et eller
flere af de eksisterende gasselskaber,
der får opgaven, det kan blive Sikkerhedsstyrelsen eller det kan blive
en helt tredje part, der byder ind og
ender med at skulle stå for opgaven
med det sikkerhedstekniske tilsyn.

Inspiration fra elsikkerhedsloven
Lone Saaby fortæller, at Sikkerhedsstyrelsen forud for arbejdet med den
nye gassikkerhedslov har skelet meget til arbejdet med og erfaringerne
fra elsikkerhedsloven:
”Inden jeg kom til Sikkerhedsstyrelsen, havde man taget de første
skridt med elsikkerhedsloven, hvor
elsikkerhedsloven er blevet ombrudt
og lavet på en helt anden måde, hvor
man tænker meget mere funktionsbaseret og har skrevet elsikkerhedsloven op mod standarder. Vi har fra
starten i Sikkerhedsstyrelsen tænkt
gasloven i en helt ny opbygning,
hvor der skal omstruktureres, så den
kommer til at bestå af fem nye overordnede bekendtgørelser, som på for-

*

Grafik: Sikkerhedstyrelsen
*Vejledninger til fx app skal laves i samarbejde
med installatører og gasbranchen.

skellige områder beskriver, hvad det
er for en lovgivningsmæssig ramme,
der hører til,” fortæller Lone Saaby.
Ifølge Lone Saaby er der tale om
en meget stor forenklingsproces,
som gerne skal gøre det lettere for
gasselskaberne og for branchen som
helhed.
Hun forklarer videre, at der med
arbejdet hen imod en ny gaslov er
blevet nedsat en masse undergrupper
af folk fra gasbranchen, hvor blandt
andet DGC (Dansk Gasteknisk Center
Red.) har deltaget, og hvor naturgasselskaberne og Dansk Energi har
deltaget, afhængig af hvad det var
for en ekspertise, der skulle til. Tekniq
har bidraget, og arbejdsgiverne
har bidraget dér, hvor det har givet
mening. Og som Lone Saaby siger:
”Så bliver den nye gaslov jo ikke
bedre end det input, der kommer fra
interessenterne.”
”Og det input vi har fået, har vi
været utrolig glade for”, lyder det
fra Lone Saaby. ”For det er jo ikke
os, der sidder med spidskompetencerne på gasområdet. Det er fx folk i
DGC og alle naturgasselskaberne og
andre steder. Så det, at så mange har
bidraget, det har faktisk været ret
fantastisk,” siger Lone Saaby.

Behov for oprydning og
ensartethed
Helt overordnet er holdningen i Sikkerhedsstyrelsen den, at der trænger

til at blive ryddet op i lovgivningen
for gasbranchen:
”Vi sidder med noget, der er for
stort, og der vil jeg gerne sige klart,
at jeg mener, fejlen også ligger på
vores side her i Sikkerhedsstyrelsen,
for der er nogle af naturgasselskaberne, der har sagt til mig: Det er jo det,
vi hele tiden har villet, og vi har efterlyst det fra jer, og der må jeg bare
sige ja, det er rigtigt. De har efterlyst
mere dialog og tættere samarbejde
om, hvad det er for en type tilsyn, der
skal føres. For den del har ikke kørt
fantastisk hidtil i Sikkerhedsstyrelsen,
og det laver vi om på nu,” fortæller
Lone Saaby.
Hun er ikke i tvivl om, at gas kommer til at fylde en del i Danmark i en
lang årrække frem, og netop derfor
ser Lone Saaby en stor vigtighed i,
at der er en gaslov, som dækker de
brugsmuligheder, der er for gassen.
I punktform ser en modernisering
af gasloven sådan ud:
• Gasreglerne skal dereguleres
• Processer skal effektiviseres
• Byrdelettelser for erhvervslivet og
den enkelte gasforbruger
Lone Saaby er godt klar over, at
der altid vil være nogle, der synes,
det var bedre i gamle dage, men som
hun siger: ”Vi prøver at modernisere
den måde, vi arbejder på.”
Lone Saaby efterlyser også en
ensartethed i de tilsyn, der bliver

foretaget i dag:
”Som det er i dag, er der tre
selskaber, der laver tilsyn, der er tre
forskellige rapporter, der er forskellige blanketter osv., osv. Det skal
der laves om på. Samtidig skal der
være sikkerhed for, at de tilsyn, der
bliver udført, også bliver behandlet
forvaltningsmæssigt ens, lyder det fra
direktøren.

Tid til fremskridt
Den databaserede overvågning
kommer til at blive en væsentlig del
af fremtiden i gasbranchen. Al den
data som naturgasselskaber indsamler skal bruges aktivt, så man kan
finde ud af, om der er nogle kedler,
der er særlige problemer med eller
installationer, man skal være særlig
opmærksom på. Når gasloven er
færdig, er næste skridt at få udviklet en app eller en anden form for
mobilt værktøj, som installatørerne
kan finde frem, når de er ude hos
kunderne og klikke ind og finde tegninger og billeder af, hvordan man
skal gøre i en bestemt situation.
Det betyder, at der bliver lavet om
på muligheden for den personlige
betjening:
”Da vi lavede flere digitale løsninger på elområdet, var der nogle af
de erfarne installatører, der bedre
kunne lide, at de kunne ringe til
en navngiven person hos os, som de
har haft en utrolig god og årelang
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*Tilsyn kan være gasbranchen, Sikkerhedsstyrelsen eller en 3. part.

relation til. Og nu bliver budskabet,
at det ikke længere er os i Sikkerhedsstyrelsen, der kan give alle
svarene, fortæller Lone Saaby.

Hvad med sikkerheden?
De knap 10.000 årlige tilsyn, der
bliver ført i dag, bliver helt sikkert
færre i fremtiden. Lone Saaby synes,
at ulykkesstatistikken taler sit eget
tydelige sprog:
”Der er ikke mange af ulykkerne,
der har at gøre med selve installationerne, altså naturgasfyr i private
boliger,” siger hun.
Lone Saaby er ikke sikker på, at
det høje antal tilsyn nødvendigvis er
årsagen til, at antallet af ulykker i
Danmark er så lavt:
”Ulykken, hvor en ældre kvinde
omkom, var jo simpelthen fordi,
der var nogen, der havde gravet
en naturgasledning ned tæt på en
højspændingsledning, og det ville et
tilsyn jo ikke have opdaget,” forklarer Lone Saaby.
Hun mener, det handler om at
finde ud af, hvor tilsynsniveauet
skal ligge, og hvordan der skal føres
tilsyn, så der rent sikkerhedsteknisk
er et forsvarligt set up.
Sikkerhedsstyrelsen har derfor
valgt at skele til udlandet. Blandt
andet var det en overraskelse for
Lone Saaby og Sikkerhedsstyrelsen,
hvor liberal en lovgivning man har på
gasområdet i Holland. Hvor det ifølge
Lone Saaby ser ud som om, at det
sikkerhedstekniske niveau er relativt
forsvarligt.
Lone Saaby gør det klart, at man
selvfølgelig skal tage forbehold for,

16

GASenergi • Nr. 3 • 2017

hvordan hollænderne samler data
ind, men umiddelbart er konklusionen, at der ikke ser ud til at være
nogen sammenhæng.
”Vi ender ikke i en hollandsk model, for det er der ikke politisk opbakning til, men vi skal tættere på den
hollandske model og længere væk
fra den, vi har i dag. Måske et sted
imellem hvad vi har i dag, og hvad de
har i Holland,” siger Lone Saaby.

samtidig med, at vi kan gøre det til
en lavere pris, så er det vores opgave
at levere en løsning, som kan nedsætte gebyrer for nogle forbrugere og
for nogle virksomheder. Men det kan
godt virke skræmmende for en sektor, der har ligget i læ, at der pludselig er nogen, der kommer og stiller
spørgsmål ved, om tingene kan gøres
anderledes, forklarer Lone Saaby.

Datoer for gasloven
Prisens betydning
Lone Saaby mener, at vi bliver nødt
til at kigge på både prisen for det
enkelte tilsyn og på antallet af tilsyn.
Direkte adspurgt om prisens rolle for
hvor tilsynet kommer til at ligge i
fremtiden, lyder svaret dog:
”Det ved jeg simpelthen ikke. Mit
gæt vil være, at økonomien kommer
til at spille en rolle, men det er helt
klart, at der også kan være alle mulige andre ting, der kan være afgørende, og når tingene bliver politiske,
kan der også være andre hensyn,
der skal tages,” siger Lone Saaby og
fortsætter:
”Det, der er vores opgave i Sikkerhedsstyrelsen, er at oplyse opgaven
så godt som muligt, og vi har forsøgt,
i dialogen med naturgasselskaberne
at få de rigtige tal og priser på tilsyn
frem. Og man kan altid ønske sig
mere dialog,” konkluderer hun.
Sikkerhedsstyrelsen hører under
Erhvervsministeriet, og derfor er det
også Lone Saaby, der som direktør,
har ansvar for at sikre at vækst og
erhverv går hånd i hånd:
”Kan vi bibeholde det samme
sikkerhedstekniske niveau på tilsyn

Status er nu, at gasloven skal have
en behandling, inden den kan sendes i høring, for man skal lige sikre
sig enighed om de løsninger, man
peger på.
Gasloven skulle have været for
regeringen inden sommerferien, men
det blev udsat, så det sker først efter
sommerferien, og derfor kommer
gasloven først til høring i løbet af
efteråret.

FAKTA

om gas i Danmark
410.000 naturgasforbrugere
160.0000 bygasforbrugere
1.5 mio. fyldninger af flaskegas
190 biogasanlæg
Brint – et område i udvikling
Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

