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Høring over forslag til lov om ændring af lov om elforsyning  

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sendte den 30. maj 2022 udkast til forslag 

til lov om ændring af lov om elforsyning (geografisk differentierede forbrugstariffer 

og lokal kollektiv tarifering, direkte linjer, forbud mod nye kulkraftværker, udligning 

af statslige organers elafgiftsbesparelser ved forbrug af egenproduceret elektricitet 

fra solcelleanlæg og registrering af data for elproducerende anlæg, 

energilageranlæg og elforbrugsanlæg m.v.) i høring. 

 

I forlængelse heraf sender Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet hermed udkast 

til yderligere ændringer af lov om elforsyning i supplerende høring. Det er 

hensigten, at ændringerne efter høringen indarbejdes i forslag til lov om ændring af 

lov om elforsyning (geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv 

tarifering, direkte linjer, forbud mod nye kulkraftværker, udligning af statslige 

organers elafgiftsbesparelser ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra 

solcelleanlæg og registrering af data for elproducerende anlæg, energilageranlæg 

og elforbrugsanlæg m.v.). 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal venligst anmode om at modtage 

eventuelle høringssvar senest mandag den 15. august 2022. 

 

Høringssvaret bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse (ens@ens.dk) med 

kopi til Søren Brandt Clausen (sbcl@ens.dk) samt angivelse af journalnummer 

2022-796. 

 

Baggrund og indhold  

Ændringerne vedrører følgende hovedelementer: 

 VE-egenforbrugere 

 Interne elektricitetsforbindelser. 

 

VE-egetforbrug forventes at spille en central rolle i den grønne omstilling. På den 

baggrund vurderes det hensigtsmæssigt, at reglerne for VE-egenforbrugere og 

interne net i produktionsleddet tydeliggøres og præciseres. 

 

Ændringerne indebærer for det første, at begrebet VE-egenforbrugere defineres i 

elforsyningsloven, og at der indsættes en bemyndigelse, hvorefter klima-, energi-, 

og forsyningsministeren kan fastsætte regler om VE-egenforbrugere.  
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Ændringerne indebærer for det andet, at der indsættes en definition i 

elforsyningsloven af begrebet ”internt net i produktionsleddet”, som i den anledning 

skifter navn til ”intern elektricitetsforbindelse”, samt at der indsættes en 

bemyndigelse, hvorefter klima-, energi-, og forsyningsministeren kan fastsætte 

regler om interne elektricitetsforbindelser.  

 

Videre proces  

Udkastet til ændringerne er sendt i supplerende høring hos de høringsparter, der 

fremgår af vedlagte høringsliste, ligesom lovforslaget d.d. er offentliggjort på 

høringsportalen. 

 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til: Energistyrelsen, Chefkonsulent 

Anders Lønvig (anl@ens.dk) eller til specialkonsulent Søren Brandt Clausen 

(sbcl@ens.dk). 

 

Det foreslås, at loven skal træde i kraft d. 1. januar 2023. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse. Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til 

Folketingets Klima-, Energi og Forsyningsudvalg. 

 

Da lovforslaget indeholder nye bemyndigelser, som vil have betydning for de 

respektive bekendtgørelser, der udstedes med hjemmel i disse bemyndigelser, vil 

der i løbet af efteråret blive foretaget høring over disse nye bekendtgørelser. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Brandt Clausen 


