
 

Side 1/2 

Energistyrelsen 
 
Amaliegade 44 
1256 København K 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

Til høringsparterne på den vedlagte høringsliste  

 

 

 
 
 
 
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af 
offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for 
øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af 
egenproducenten 

 

 
Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om fritagelse fra betaling 

til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning 

for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af 

egenproducenten i høring. 

 

Høringssvar bedes sendt til: lwi@ens.dk med kopi til meu@ens.dk med angivelse 

af journalnummer: 2018-19031 senest den 3. januar 2019. 

 

Baggrund og indhold 

For at lette de administrative byrder som private og erhvervslivet har haft i 

forbindelse med deres ønske om at forbruge deres egen produktion af elektricitet 

fra VE-anlæg samtidig med produktionen (øjebliksforbrug), foreslår 

Energistyrelsen, at der indføres en ny procedure herfor. Udkastet til 

bekendtgørelsen, som sendes i høring nu, afskaffer den tidligere praksis, hvor 

anlægsejerne skulle søge om tilsagn om nettoafregning inden projektets 

påbegyndelse, og om endelig afgørelse om nettoafregning efter nettilslutning af 

VE-anlægget. Den nye PSO-tariffritagelse gælder alene øjebliksforbrug. Det vil 

sige, at PSO-tariffritagelsen, som reguleres af bekendtgørelsen, gælder alene det 

forbrug, som anlægsejeren producerer og forbruger direkte og uden at elektriciteten 

har været sendt ud på det kollektive elforsyningsnet (øjebliksforbrug). 

 

Bekendtgørelsen udstedes i medfør af elforsyningslovens § 8 a og § 8 b og giver 

mulighed for fritagelse for betaling af offentlige forpligtelser i sin helhed for anlæg 

under 50 kW for solcelleanlæg, 25 kW for vindmøller og 11 kW for kraftvarmeanlæg 

og elproduktionsanlæg, som ikke er solcelleanlæg eller vindmøller. For anlæg over 

ovennævnte størrelser giver bekendtgørelsen fritagelse for at betale til dækning af 

pristillæg til miljøvenlig elektricitet. 
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Ordningen om fritagelse fra ovenstående betaling stiller en overordnet betingelse 

om at anlæggene skal anmeldes til stamdataregistret. De øvrige krav til ejerskab og 

placering ligner de krav, som er kendt fra reglerne om nettoafregning, ligesom, at 

kravene i forhold til lejere, som ikke er egenproducenter, også ligner de krav som 

stilles i forbindelse med nettoafregning.  

 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget udkast til 

bekendtgørelse i præhøring. TER vurderer, at udkast til bekendtgørelse i sin 

nuværende form ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet, og 

har dermed ikke yderligere kommentarer. Energistyrelsen har vurderet, at 

principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete 

ændringer i udkastet. TER har ingen bemærkninger til denne vurdering.  

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet kan rettes til Linda Wittorff på 

lwi@ens.dk.  

 

Ikrafttrædelse 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. februar 2019. 

 

Høringsmateriale kan også ses på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk, 

hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgængelige. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse, samt andre oplysninger som fremgår af høringssvaret. 

 

Med venlig hilsen 

 

Linda Wittorff 


