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Til: Linda Wittorff (lwi@ens.dk)
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Med venlig hilsen / Best regards 

Meranjani Uthayasanger 
Chefkonsulent / Chief Advisor 
Center for Energiadministration / Centre For Energy Administration

Mobil / Cell +45 33 92 79 04
E-mail meu@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

Fra: Arne Wahl [mailto:arne.wahl@mail.dk] 
Sendt: 2. januar 2019 13:07
Til: Meranjani Uthayasanger
Emne: VS: Grænseværdier
 
 
 

Fra: Arne Wahl [mailto:arne.wahl@mail.dk] 
Sendt: 2. januar 2019 13:06
Til: 'liwi@ens.dk'
Emne: Grænseværdier
 
Udkast til ændringer for grænseværdier for elproducerende anlæg til egetforbrug.  Vindmøller .Der har aldrig været
fremstillet 25 kw . møller men et stort
Antal 45 og 55 kw møller som stadig er kørende og producerer forureningsfri el .Så kom de mere effektive 100 kw
møller , som også kører derudaf
Ændringer der der er vil animerer folk med den grønne tanke, om mindre forurening til investerer i et bedre og mindre
forurenet miljø .
Overskuds produktionen omsættes i varmepumper og strøm til elbilerne .
Solcelleanlæg          100 kw
Vindmøller               100 kw
Kraftvarmeanlæg     100 kw
 
Så er der ens regler for alle .
Venlig hilsen
Arne Wahl vindmølle ejer siden 1988   Danmarks eneste vindkraft drivende virksomhed .
Tlf 62263030  --51883030
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Til: Meranjani Uthayasanger (meu@ens.dk)
Fra: Dansk Arbejdsgiverforening (da@da.dk)
Titel: SV: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i

medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug m.v.
E-mailtitel: SV: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i

medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug m.v. (ENS Id nr.: 1627107)
Sendt: 10-12-2018 10:15

Kære Meranjani Uthayasanger
 
Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af 6. december 2018 vedrørende ovennævnte
skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at
afgive bemærkninger.
 

 
Med venlig hilsen

Hjørdis de Stricker

Chefsekretær

 

Fra: Meranjani Uthayasanger <meu@ens.dk> 
Sendt: 6. december 2018 13:28
Emne: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i
medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug m.v. (ENS Id nr.: 1627107)
 
Til høringsparterne
 
Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse:
 
- 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.
 
Herudover fremsendes høringsbrev og høringsliste.
 
Høringsfristen er torsdag den 3. januar 2019.
 
Høringen vil også blive tilgængelig på www.hoeringsportalen.dk
 
Venlig hilsen
 
Mira Uthayasanger
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Til Energistyrelsen
 
Dansk Byggeri takker for nedenstående høring, som vi ikke har bemærkninger til.
 
Venlig hilsen
Camilla Damsø Pedersen
Energipolitisk chef
Erhvervspolitisk afdeling
Tlf. direkte: 72 16 02 24 · Mobil: 23 28 49 13

Damsoe2

Vi samler byggeri, anlæg og industri

Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskbyggeri.dk · Abonner på nyheder

Følg os på: 

Fra: Meranjani Uthayasanger <meu@ens.dk> 
Sendt: 6. december 2018 13:28
Emne: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i
medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug m.v. (ENS Id nr.: 1627107)
 
Til høringsparterne
 
Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse:
 
- 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.
 
Herudover fremsendes høringsbrev og høringsliste.
 
Høringsfristen er torsdag den 3. januar 2019.
 
Høringen vil også blive tilgængelig på www.hoeringsportalen.dk
 
Venlig hilsen
 
Mira Uthayasanger
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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. 

 

Kontor/afdeling 

Center for 

Energiadministration/Forvaltning 

og Administration af VE-

ordninger 

 

Dato 

6. december 2018 

 

J nr. 2018-19031 
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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 
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Energistyrelsen 

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

Høringsliste  

 

 

 

 

 

Advokatrådet - Advokatsamfundet 

Ankenævnet på Energiområdet 

Biofos A/S 

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller 

Branchen Forbrugerelektronik 

Brintbranchen 

Bryggeriforeningen 

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BATT-kartellet) 

Byggecentrum 

Byggeskadefonden 

CO-industri 

Copenhagen Merchants 

Chevron Danmark 

Dana Petroleum 

DANICA RESOURCES APS 

Danmarks Almene Boliger (BL) 

Danmarks Vindmølleforening 

Danoil Exploration A/S 

Dansk Affaldsforening 

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 

Dansk Biotek 

Dansk Byggeri 

Dansk Center for Lys 

Dansk Ejendomsmæglerforening 

Dansk Energi 

Dansk Erhverv 

Dansk Facilities Management (DFM) 

Dansk Fjernvarme 

Dansk Gartneri 

Dansk Gas Distribution 

Dansk Gas Forening 

Dansk Gasteknisk Center (DGC) 

Dansk Miljøteknologi 

Dansk Solcelleforening 

Kontor/afdeling 

Center for 

Energiadministration/Forvaltning 

og administration af VE 

 

Dato 

6. december 2018 

 

J nr. 2018-19031 
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Danske Advokater 

Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE ARK 

Danske Energiforbrugere (DENFO) 

Danske Regioner 

Danske Tegl 

DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) 

De frie Energiselskaber 

DEA Deutsche Erdoel AG 

Debra - Energibranchen 

DELTA Dansk Elektronik 

DI – Organisation for erhvervslivet 

Drivkraft Danmark 

E.ON Danmark A/S 

Energiforbrugeren 

Energiforum Danmark 

Energinet 

Energisammenslutningen 

Energitjenesten 

Eniig 

Eurowind Energy A/S 

EWE Energie AG 

Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet - FinansDanmark 

Fjernvarme Fyn 

Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske belysningsarmaturer (FABA) 

Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske husholdningsapparater 

(FEHA) 

Foreningen Biogasbranchen 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) 

Foreningen Danske Kraftvarmeværker 

Foreningen for Slutbrugere af Energi 

Frederiksberg Kommune 

FSR Danske revisorer 

GreenTech Advisor 

GreenWays 

GTS (Godkendt Teknologisk service) 

Hess ApS 

HOFOR A/S 

HOFOR Vind A/S 

HOFOR el og varme 

Håndværksrådet 

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 

Institut for produktudvikling (IPU) 

Intelligent Energi 

Ineos Danmark 
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Kamstrup A/S 

Kjærgaard A/S 

KlimaEnergi A/S 

Kommunernes Landsforening 

Kooperationen (Den Kooperative arbejdsgiver- og interesseorganisation i Danmark) 

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen 

Landsbyggefonden 

Landsforeningen af Solcelleejere 

Maabjerg Energy Center - MEC 

NEAS Energy A/S 

NGF Nature Energy 

NOAH Energi og Klima 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 

Noreco 

Offshoreenergy.dk 

Olie Gas Danmark 

Plastindustrien 

Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Finansrådet - FinansDanmark 

Reel Energi Oplysning (REO) 

SE 

Solar Elements A/S 

Solar Lightning Consultants ApS 

Solaropti 

Solenergi Danmark A/S 

Spirit Energy 

Spyker Energy ApS 

Statens ByggeforskningsInstitut 

Syd Energi 

Tekniq 

Teknologisk Institut 

TREFOR 

Varmepumpefabrikantforeningen 

Vattenfall A/S 

Vedvarende Energi 

VELTEK – VVS- og El-Tekniske Leverandørers Brancheforening 

Vestas Wind systems A/S 

Vindenergi Danmark 

Vindmølleindustrien 

VNG Danmark AS 

Wintershall Nordszee B.V. 

Østkraft 

Ørsted 

 



Høringsversion af 23. november 2018 

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  

 

 

I medfør af § 8 a, 8 b, § 85 a og § 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018, 

fastsættes efter bemyndigelse i henholdt til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om 

Energistyrelsens opgaver og beføjelser:  

 

Kapitel 1 

 

 Definitioner  

§ 1. Efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fritages en egenproducent helt eller delvis for at betale 
beløb til dækning af offentlige forpligtigelser, herunder pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til 
egenproducentens eget øjebliksforbrug af elektricitet. 
 
 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 
1) Egenproducent: Elforbruger, som er 100 pct. samme juridiske enhed eller person som den, der 

producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget 
energiforbrug. 

2) Øjebliksforbrug: Elforbrug som sker samtidig med at elektriciteten produceres på 
elproduktionsanlægget  

3) Idriftsættelsestidspunktet: Det tidspunkt, hvor elproduktionsanlægget kan producere og levere strøm 
til eget forbrug eller det kollektive elforsyningsnet. 

4) Nominel eleffekt: Anlæggets installerede eleffekt svarende til den eleffekt, som anlægget højst kan 
producere og levere. 

5) Offentlige forpligtelser: Opgaver, som de kollektive elforsyningsvirksomheder er pålagt, og hvor de 
nødvendige omkostninger herved skal dækkes forholdsmæssigt af elforbrugerne, jf. 
elforsyningslovens § 8, stk. 1, herunder omkostninger til pristillæg til miljøvenlig elektricitet, som 
nævnt i nr. 5. 

6) Pristillæg til miljøvenlig elektricitet: De kollektive elforsyningsvirksomheders ydelse af pristillæg til 
miljøvenlig elektricitet omfattet af § 8 a i lov om elforsyning. 

7) Vedvarende energikilder: Energikilder omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende 
energi. 

 
 

Kapitel 2 
 

Betingelser for fritagelse 
 

§ 3. Egenproducenter fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet for sit 
øjebliksforbrug af elektricitet produceret på eget elproduktionsanlæg, såfremt anlægget har en nominel 
effekt på over  
 
1) 50 kW for solcelleanlæg 
2) 25 kW for vindmøller 
3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som ikke er nævnt i nr. 1 eller nr. 2. 
 
Stk. 2. Betalingsfritagelsen i stk. 1 er betinget af, at elproduktionsanlægget er anmeldt til det register, som 
er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret) og for anlæg omfattet af stk. 1, nr. 
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1 og 2, at elproduktionsanlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, eller er beliggende på 
forbrugsstedet og for anlæg omfattet af stk. 1, nr. 3, at anlægget er beliggende på forbrugsstedet.  
 
 
§ 4. Egenproducenter fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som helhed, for 
sit øjebliksforbrug af elektricitet produceret på eget elproduktionsanlæg, såfremt anlægget har en nominel 
effekt på eller mindre end 
 
1) 50 kW for solcelleanlæg 
2) 25 kW for vindmøller 
3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som ikke nævnt i nr. 1 eller nr. 2. 
 
Stk. 2. Betalingsfritagelsen er betinget af, at elproduktionsanlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, 
og er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret).   
 
 
§ 5. Lejere, som ikke er egenproducenter, jf. § 2, nr. 1, opnår betalingsfritagelse efter § 3 eller § 4 for den 
del af elproduktionen fra et anlæg, som alene anvender vedvarende energikilder, jf. § 2, nr. 7, hvis 
 
1) anlægget ejes 100 % af udlejeren af ejendommen, som udlejes til lejer, 
2) anlægget er stillet til rådighed for lejer med henblik på betalingsfritagelse, og 
3) lejer afregner sit elforbrug direkte med elleverandøren. 

 
 

Kapitel 3 
 

Fritagelsestidspunkt, oplysningspligt m.v. 
 

     § 6. Anlægget opnår betalingsfritagelse fra idriftsættelsestidspunktet, jf. § 2, nr. 3. 
 
§ 7. Netvirksomhederne skal ved oprettelse af elproduktionsanlæg omfattet af denne bekendtgørelses §§ 
3, 4 og 5 i Stamdataregistret påse, at betingelserne for betalingsfritagelse er opfyldte.  

 
Stk. 2. Hvis netvirksomheden vurderer, at betingelserne for betalingsfritagelse ikke er opfyldte, 
oversendes stamdataregistreringen af anlægget til Energistyrelsen.  
 
§ 8. I de i § 7, stk. 2, omhandlede tilfælde træffer Energistyrelsen afgørelse om betalingsfritagelse.  
 
§ 9. Egenproducenten eller lejer skal underrette netvirksomheden om alle forhold af betydning for 
opnåelsen af betalingsfritagelse i henhold til bekendtgørelsen. Underretning skal ske så snart 
egenproducenten eller lejer er blevet bekendt med, at det pågældende forhold er indtruffet eller vil 
indtræffe.  
 
 

Kapitel 4  
 

Klageadgang  
 
§ 10. Energistyrelsens afgørelser efter § 8, stk. 2, kan ikke påklages til energi-, forsynings- og 
klimaministeren, jf. bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Afgørelser kan påklages 
til Energiklagenævnet, jf. § 89 i lov om elforsyning.  
   
 

Kapitel 5 
 

Ikrafttrædelsesbestemmelser 
 
§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den [1. februar] 2019.  



   

 

 

 

 

 
 

Energistyrelsen 

 

Sendt pr. email: lwi@ens.dk og meu@ens.dk 

Vedr. journalnummer: 2018-19031 

 

 

 

Høringssvar til Energistyrelsens høring over udkast til bekendtgørelse 
om fritagelse for PSO-betaling for øjebliksforbrug for egenproducenter 

Dansk Energi takker for muligheden for at give kommentarer til Energistyrelsens 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 af 

egenproducenten. 

 

Positivt med hensigt om en default afregningsløsning 

Dansk Energi har i flere år ønsket, at Energistyrelsen skulle etablere en mere enkel godken-

delsesproces for nettoafregning. 

 

Bekendtgørelsesudkastet, som nu er i høring, ser ud til at være en imødekommelse af dette 

for så vidt angår, at tilsagns- og ansøgningsproces udelades, hvis egenproducenter ønsker 

øjebliksafregning. 

 

Derved bliver øjebliksafregning af en egenproducent, så at sige en default-løsning. Dette er 

en positiv og ønskelig hensigt. 

 

Der lægges dog op til en betydelig, men ikke velspecificeret kontrolopgave 

Der er dog nogle væsentlige problemstillinger, som skal afklares, idet der lægges op til, at 

netselskaber får en betydelig, men ikke nærmere velspecificeret kontrolopgave. 

 

Med § 7 får netselskaberne en forpligtelse til at påse, at betingelserne for fritagelse for PSO-

betaling er opfyldt (betingelserne i §§ 3-5). Dette er meget lig den forpligtelse, som Energisty-

relsen lige nu har i medfør af nettoafregningsbekendtgørelsen, men hvor Energistyrelsen 

tager udgangspunkt i en udspecificeret ansøgning.  

 

Ifølge udkastets § 7 skal netselskabernes påsyn ske i forbindelse med oprettelse i Stamdata-

registret. Stamdataregistret indeholder ifølge vores oplysninger bl.a. ikke information om ud-

lejnings- og lejeforhold og heller ikke om, hvem der er kunde på et målepunkt. Sidstnævnte 

kan findes i datahubben, men ikke førstnævnte.  

 

Dok. ansvarlig: HHO  
Sekretær:   
Sagsnr:  s2018-653  
Doknr: d2019-200-3.0  
03-01-2019  
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Betingelserne i §§ 3 og 4 kan netselskaber formentligt på en forholdsvis overkommelig måde 

påse, mens betingelserne i § 5 synes at være en opgave, som forudsætter et nyt register. 

 

Med udkastets § 9 skal netselskaber endvidere modtage oplysninger om ændringer i de for-

hold, som betinger betalingsfritagelse, dvs. herunder oplysninger om udlejnings- og lejefor-

hold. 

 

Den kontrolopgave som markedsaktører, herunder netselskaber, bør pålægges i en praktisk 

proces bør kunne udføres alene ud fra informationen i datahubben og i Stamdataregistret. 

Det bør derfor sikres, at netselskaberne ikke skal påse forhold, som ikke skal indsamles til og 

kan findes i disse registre. 

 

I det omfang eksempelvis anlægsejer og elkunde ikke er identisk, bør det falde ind under 

udkastets § 7, stk. 2, hvorved Energistyrelsen vil skulle afklare eventuelle udlejnings- og leje-

forhold. 

 

Det synes ikke klart ud fra bestemmelserne i §§ 6 og 7 sammenholdt med §§ 3-5 fra hvilket 

tidspunkt fritagelsen skal gælde fra. Det fremgår af §§ 3 og 4, at fritagelsen bl.a. er betinget 

af, at anlægget er anmeldt til stamdataregistret. Samtidig fremgår det af § 6, at fritagelsen 

gælder fra idriftsættelsestidspunktet. Der vil kunne forekomme situationer – uagtet af nets-

elskaberne stiller krav om det modsatte – at et anlæg bliver idriftsat før anmeldelsen sker til 

netselskabet. Det fremstår uklart, om bestemmelsen skal forstås sådan, at det uagtet er 

idriftsættelsestidspunktet, der er afgørende som tidspunkt for fritagelsens begyndelse.  

 

Bekendtgørelsens § 9 lægger op til, at netselskaberne, løbende skal modtage information fra 

egenproducenter i relation til fritagelsen. Heri synes implicit at ligge en løbende tilsynsopga-

ve for netselskaberne, som er ud over den almindelige opgave med at holde Stamdataregi-

stret opdateret. Opgaven er ikke nærmere specificeret. Ej heller hvordan det forventes, at 

netselskaberne skal agere i forhold til sådanne informationer. 

Netselskabers eventuelle løbende kontrol bør kunne udføres alene ud fra informationen i 

datahubben og i Stamdataregistret. 

 

Dansk Energi vil foreslå, at der etableres en proces, hvor netselskabet, hvis netselskabet 

bliver opmærksom på, at betingelserne ikke længere er opfyldt, gør Energistyrelsen op-

mærksom herpå ved at oversende sagen til styrelsen på samme måde som efter § 7, stk. 2 

og 8. 

  

 

Dansk Energi gør i øvrigt opmærksom på, at I forhold til opdatering af anlægsejer i Stamda-

taregistret, så er det ikke en opgave, som netselskaberne tager sig af i dag. Sådanne æn-

dringer sker i dag til Energistyrelsen. 

Hvis betingelser ikke opfyldes? 

Med udkastets § 8 skal Energistyrelsen træffe afgørelse om betalingsfritagelse, når nets-

elskaber ikke har fundet betingelserne opfyldt. 

 

Det fremgår ikke af teksten, om Energistyrelsen dermed varetager hele stamdataregistrerin-

gen for det specifikke anlæg. Samtidig er der behov for, at Energistyrelsen giver netselsk-
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aber en tilbagemelding, således at en måleropsætning kan etableres i overensstemmelse 

hermed. Dette bør stå eksplicit i bekendtgørelsen. 

 

Hjemmel til Energinet mangler 

Ligesåvel som nettoafregningsbekendtgørelsen giver Energinet hjemmel til at fastlægge ret-

ningslinjer for måling til brug for nettoafregning, så bør også en bekendtgørelse om PSO-

fritagelse for øjebliksafregnede egenproducenter give Energinet en hjemmel til at fastlægge 

målingen i den forbindelse.  

 

Hvis der ikke er særlige regler, så må det være de almindelige gældende regler om måling i 

forskrift D1, der vil være gældende. Det betyder, at medmindre der foretages ændringer, så 

vil der formentlig skulle opsættes en produktionsmåler (m1), som vi forudsætter netop ikke er 

nødvendig pga. fritagelsen.   

 

Flere former for øjebliksafregning kan forekomme  

I dag findes der to former for øjebliksafregning af nettoafregnede kunder. Disse er mere tek-

nisk benævnt ved nettoafregningsgruppe 4 og 5. Gruppe 5 forudsættes ikke at lægge strøm 

ud på det kollektive elnet og behøver derfor ikke en elhandler/balanceansvarlig for produkti-

onen. 

 

Udkastet til bekendtgørelse indeholder ikke en sådan sondring. Det er imidlertid vigtigt med 

en håndteringsmulighed, idet netselskabers oprettelsesproces stopper, hvis der ikke er valgt 

en elhandler, når det er påkrævet. 

 

Det er med andre ord vigtigt enten; 1. Som default at forudsætte og forlange både en elhand-

ler/balanceansvarlig for forbrug og produktion eller alternativt 2. At forlange en stillingtagen 

fra egenproducenten om strøm vil blive lagt ud på det kollektive elnet. 

 

I denne forbindelse vil det skulle overvejes, om der skal være bagatelgrænser for strøm lagt 

ud på det offentlige elnet og det vil skulle fastlægges, hvad mekanismerne skal være for 

håndtering af egenproducenters skift mellem disse to situationer – hvis begge situationer 

skal være tilladte.  

 

Overgangsbestemmelser mangler 

I dag eksisterer som nævnt nogle nettoafregnede kunder (gruppe 4 og 5) med øjebliksafreg-

ning. Det er ikke klart, om bekendtgørelsesudkastet lægger op til, at disse ikke længere skal 

kaldes nettoafregnede, men blot skal være PSO-betalingsfritagede efter den nye bekendtgø-

relse, eller om de fortsat skal kaldes nettoafregnede, og håndteres efter nettoafregningsbe-

kendtgørelsen, efter hvilken de i dag er godkendt og administreret. 

 

Det bør fremgå klart af en overgangsbestemmelse efter hvilke regler de skal håndteres. 

 

Den dobbelte ansøgningsproces tænkes fortsat for timebaseret nettoafregnede kun-

der 

Udkastet giver en lettere godkendelsesproces for egenproducenter, som ønsker øjebliksba-

seret afregning. For nogle kunder vil en timebaseret nettoafregning imidlertid være mere for-

delagtig.  
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Disse kunder hjælpes ikke af den nye bekendtgørelse, og det vil være ønskeligt også at få 

set på, om den dobbelte ansøgningsproces for disse kunder kan forenkles. Hvis eksempelvis 

et tilsagn fortsat i disse tilfælde vurderes som nødvendigt inden projektstarten, så vil den 

efterfølgende ansøgning om nettoafregning muligvis med fordel kunne erstattes af en kon-

statering i Stamdataregistret, om anlægget blev som forudsat ifølge tilsagnet. 

 

Vi vil derfor foreslå, at der også for de timebaseret nettoafregnede kunder, bliver set på, om 

en forenklet godkendelsesproces kan etableres.  

 

Vi bidrager meget gerne i den videre proces 

I det omfang ovenstående giver anledning til spørgsmål og ønske om uddybninger bidrager 

vi meget gerne. Vi vil endvidere foreslå inddragelse af eksperter fra branchen via den tidlige-

re nettoafregningsgruppe i Energinets regi. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 
 

Henrik Hornum 
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Energistyrelsen 

Mail: lwi@ens.dk, meu@ens.dk 

 

 

 

 

Bjerringbro, den 2. januar 2019.  

 

 

 

 

Høringssvar til 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 egenproducenter. 

 

 

DENFO finder, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at kunne indføre denne 

bekendtgørelse, idet der er væsentlige uafklarede punkter for solcelleejerne som ikke er korrekt 

implementeret på nuværende tidspunkt. 

 

I høringsbrevet står følgende: 

 

” 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.” 

 

Mens der i bekendtgørelsens § 3 

 

§ 3. Egenproducenter fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet 

for sit øjebliksforbrug af elektricitet produceret på eget elproduktionsanlæg, såfremt anlægget har 

en nominel effekt på over   

 1) 50 kW for solcelleanlæg 2) 25 kW for vindmøller 3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og 

elproduktionsanlæg, som ikke er nævnt i nr. 1 eller nr. 2.  

 Stk. 2. Betalingsfritagelsen i stk. 1 er betinget af, at elproduktionsanlægget er anmeldt til det 

register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret) og for anlæg 

omfattet af stk. 1, nr. 1 og 2, at elproduktionsanlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, eller 

er beliggende på forbrugsstedet og for anlæg omfattet af stk. 1, nr. 3, at anlægget er beliggende på 

forbrugsstedet. 

 

Og i § 4 står: 

 

”§ 4. Egenproducenter fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som 

helhed, for sit øjebliksforbrug af elektricitet produceret på eget elproduktionsanlæg, såfremt 

anlægget har en nominel effekt på eller mindre end  

1) 50 kW for solcelleanlæg 2) 25 kW for vindmøller 3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og 

elproduktionsanlæg, som ikke nævnt i nr. 1 eller nr. 2.  
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Stk. 2. Betalingsfritagelsen er betinget af, at elproduktionsanlægget er tilsluttet i egen 

forbrugsinstallation, og er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om 

elforsyning (Stamdataregistret).”   

 

DENFOs høringssvar er afgivet under den forudsætning, at bekendtgørelsen er rettet mod 

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

 

Høringsforslaget kan i sin fremførelse anses for en vildledning af forbrugeren, idet det 

oplægges som en fritagelse for afgifter. 

 

MEN – dette er solcelleejerne allerede af deres egenproduktion.  

 

Dette høringsforslag er således en begrænsning på allerede godkendte aftaler og regelsæt for 

solcelleejerne, som for visse forbrugere har en løbetid frem til 2032. 

 

Det drejer sig således om: 

 

- At netto ordningerne er ikke implementeret korrekt. 
- At måleprincippet er ikke som forventet iht. lovforslaget for solceller og den af elselskaberne 

anvendte målemetode. 
- At målerne ikke opsamler det samlede netto forbrug på alle faser, men alene pr fase, hvorfor disse 

ikke korrekt kan registrere det denne høring omhandler – nemlig afregning iht. øjebliksforbruget. 
- At der for de solcelleejere som er registreret før november 2012 gælder der et regelsæt, som slet 

ikke er foreneligt med dette høringsforslag. 
- At der efter november 2012, hvor ”nettoordningen ” blev begrænset og nye solcelle puljer blev 

introduceret er der fortsat ikke klare retningslinjer. 
- At elselskaberne går egenhændigt ud og ændre på det aftalegrundlag som var lagt til grund for 

solcelleejerens investering. Derfor kan dette høringsforslag ikke implementeres uden klar 
overtrædelser af de afgivne løfter om tilskud og beløb for overskudsproduktion.  

- At tilsvarende er regelsættet ikke forenelig med den elproduktion som mindre vindmølleejere 
producerer, da disse også har individuelle fasemålere og derfor tilsvarende målings- og 
afregningsproblemer. 
 
 
I høringsforslaget er yderligere nævnt, at dette giver mulighed for fritagelse af offentlige 
forpligtigelser i sin helhed, men dette er allerede gældende for eget forbrug og den overskydende 
elektricitet, som er sendt ud på det kollektive elforsyningsnet, som egenproducenten på et senere 
tidspunkt henter hjem igen. 
 

DENFO må derfor totalt afvise muligheden for gennemførelsen af denne bekendtgørelse, da dette 
vil være et yderligere lovbrud iht. de aftaler man fra Energiministeriets side har gennemført. 
 
Høringsforslaget kan ikke forliges med de tidligere fremsendte regelsæt for solceller og vil således 
være i strid med disse. 
 
En varig og for egenproducenterne udgiftsneutral løsning på den megen omtalte målerproblematik 
omkring fasemåler contra summasionsmåler er en grundlæggende forudsætning for en 
gennemførsel af denne bekendtgørelse overhovedet kan komme på tale. 
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DENFO henviser i den forbindelse til den verserende retssag mod Energi-, Forsynings- og 
Klimaministeriet. 
 

DENFO indgår gerne i en proces der kan komme med konkrete forslag til løsninger, der er 

til gavn for forbrugerne. 

 

 

 
Venlig hilsen 
DENFO, Danske Energiforbrugere 
 
 
Michael Hvitfeldt   Louis Boe Carslund-Sørensen 
Formand    Næstformand 
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NOTAT 

HØRINGSSVAR TIL UDKAHØRINGSSVAR TIL UDKAHØRINGSSVAR TIL UDKAHØRINGSSVAR TIL UDKAST ST ST ST TILTILTILTIL    BEKENDTGØRELSE OM BEKENDTGØRELSE OM BEKENDTGØRELSE OM BEKENDTGØRELSE OM 

FRITAGELSE FOR BETALFRITAGELSE FOR BETALFRITAGELSE FOR BETALFRITAGELSE FOR BETALING AF OFFENTLIGE ING AF OFFENTLIGE ING AF OFFENTLIGE ING AF OFFENTLIGE 

FORPLIGTELSER (ØJEBLFORPLIGTELSER (ØJEBLFORPLIGTELSER (ØJEBLFORPLIGTELSER (ØJEBLIKSAFREGNING)IKSAFREGNING)IKSAFREGNING)IKSAFREGNING)    
 

1. Indledning 

Hermed fremsendes Energinets høringssvar til Udkast til bekendtgørelse fritagelse for betaling 

af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksafregning af 

elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten. 

 

Energinet har gennemgået det fremsendte udkast til bekendtgørelsen med fokus på de emner, 

der har særlig betydning for Energinet, og har målrettet kommenteringen til disse. 

 
Energinet bemærker indledningsvis, at Energinet støtter op om intentionerne bag bekendtgø-

relsen. 

 

2. Emner med særlig betydning for Energinet 

Definition i Definition i Definition i Definition i §§§§    2222,,,,    nr. 2nr. 2nr. 2nr. 2     

Energinet bemærker, at definitionen i § 2, nr. 2 (Øjebliksforbrug: Elforbrug som sker samtidig 

med at elektriciteten produceres på Elproduktionsanlægget) kun er 100 % dækkende for egen-

producenter med summationsmålere med mindre forbrug og produktion sker på samme fase.  

 

Definition i Definition i Definition i Definition i § 2, § 2, § 2, § 2, nrnrnrnr. 3. 3. 3. 3  

Energinet ønsker præciseret, om definitionen i § 2, nr. 3 (Idriftsættelsestidspunktet: Det tids-

punkt, hvor elproduktionsanlægget kan producere og levere strøm til eget forbrug eller det 

kollektive elforsyningsnet), som er præciseret i udkast til bekendgørelse også er gældende for 

time-/års-afregnede eller kun for anlæg omfattet af denne bekendtgørelse? 

 

§ 3 § 3 § 3 § 3 stk 2stk 2stk 2stk 2. 

…eller er beliggende på forbrugsstedet og for anlæg omfattet af stk. 1, nr. 3, at anlægget er 

beliggende på forbrugsstedet. 

 

Energinet bemærker, at teksten bør ændres til samme beskrivelse som § 4, stk. 2, da et øje-

bliksforbrug kun kan lade sig gøre, hvis produktionsanlægget er tilsluttet i forbrugsinstallatio-

nen.  
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... Stk. 2. Betalingsfritagelsen er betinget af, at elproduktionsanlægget er tilsluttet i egen for-

brugsinstallation, og er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om 

elforsyning (Stamdataregistret). 

 
Lejerforhold, Lejerforhold, Lejerforhold, Lejerforhold, § 5§ 5§ 5§ 5  
Energinet bemærker, at netvirksomheden ikke har oplysninger om lejeren (forbrugeren 
generelt)  og ønsker derfor at få afklaret, hvordan netvirksomheden skal tage stilling til det, 
som de i bekendtgørelsesudkastet bliver pålagt. 
    
Delegation af Delegation af Delegation af Delegation af offentlig offentlig offentlig offentlig afgørelseskompetenceafgørelseskompetenceafgørelseskompetenceafgørelseskompetence    til privatetil privatetil privatetil private, , , , § 7§ 7§ 7§ 7  

Energinet bemærker, at delegation af offentlig afgørelseskompetance til private kræver både 

klar lovhjemmel tillige med klare skriftlige retningslinjer for, hvordan en privat skal håndtere 

opgaven på vegne af myndigheden.  Energinet ønsker denne delegation præciseret. 

 

Energinet ønsker ydermere præciseret 

- hvordan netvirksomheden skal fortage vurderingen som anført i § 7 

- hvorfor netvirksomhedernes afgørelser ikke kan påklages  

- om der skal føres tilsyn med netvirksomhedernes myndighedsudøvelse. Vil 

netvirksomhederne være underlagt forvaltningsloven, offentlighedsloven og 

miljøoplysningsloven på linje med offentlige myndigheder?  

 

Energinet er derudover bekymrede for, om netvirksomhederne har de rette værktøjer til at 

kunne verificere forhold vedrørende § 5. Det er ikke netvirksomhederne, der efter oprettelsen 

af anlægget opdaterer Stamdataregsitret med ejer/lejer forhold, idet de ikke har det direkte 

kundeforhold. 

 

Energinet ønsker tillige en præcisering af, hvorledes netvirksomheden skal forholde sig til 

oplysninger jf. § 9, hvis det betyder, at anlægsejer ikke længere er berettiget til 

betalingsfritagelsen.  

 

Ikrafttrædelsen, Ikrafttrædelsen, Ikrafttrædelsen, Ikrafttrædelsen, § 11 § 11 § 11 § 11     

Energinet ønsker en præcisering af, hvordan de anlæg, der allerede er godkendt i 

nettoafregningsgruppe 4 og 5 er stillet. Har disse anlæg ikke modtaget en lovlig afgørelse, skal 

de fratages deres afgiftsfritagelse eller skal disse sager genoptages til fornyet sagsbehandling?  

 

Energinet foreslår en overgangsbestemmelse, som regulerer disse anlæg. 

 

3. Yderligere bemærkninger 

Retningslinjer for målingRetningslinjer for målingRetningslinjer for målingRetningslinjer for måling    

Skal der oprettes retningslinjer for måling, og hvem skal i givet fald definere disse? Nuværende 

retningslinjer for måling gælder kun for bekendtgørelse nr. 1749 af 26. december 2017 om 

nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (nettoafregningsbekendtgørelsen), jf. § 16, 

stk. 2. Forskrift D1 regulerer i dag hverken nettoafregning eller øjebliksafregning. 

   

ProduktionselleverandørProduktionselleverandørProduktionselleverandørProduktionselleverandør    

Er tanken, at netvirksomhederne opretter alle nye øjebliksafregnede anlæg i DataHub med et 

”nyoprettet” produktionsmålepunkt (uden produktionsellevarandør)? Når/hvis 

netvirksomhederne konstaterer, at der leveres for store energimængder ud på nettet, og 

dermed kontakter anlægsejeren med henblik på, at anlægsejer skal indgå aftale med en 
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produktionselleverandør, hvilke handlemuligheder har netvirksomhederne så, hvis anlægsejer 

ikke finder sig en produktionselleverandør til at sikre produktionsbalanceansvaret?  

    

Efterfølgende Efterfølgende Efterfølgende Efterfølgende æææændringer ndringer ndringer ndringer     

Energinet ønsker præciseret, om det vil være muligt for anlægsejeren efterfølgende at udvide 

eller ændre på det anlæg, der er oprettet som øjebliksafregnet og hvordan anlægsejeren er 

stillet, hvis denne på et senere tidspunkt ønsker at overgå til timeafregning. 

 

Historiske anlægHistoriske anlægHistoriske anlægHistoriske anlæg    

Er historiske anlæg omfattet – såkaldte ”gamle anlæg”, som fx faldt udenfor § 23 i gammel 

nettoafregningsbekendtgørelse, og dermed fx har fået afslag? 

- Fra hvilken dato er dette i så fald gældende?  

- Har anlægsejer en historisk rettighed her – fx ændring af allerede foretaget afregning 

tilbage i tid?  

- Skal anlægsejer selv aktivt gøre noget eller er det noget ”andre” skal gøre for dem.  

- Er det først NÅR de korrekte målinger jf. gældende markedsregler er opsat i DataHub, 

at retten til øjebliksafregning er gældende? 

 

Henvendelser til EnerginetHenvendelser til EnerginetHenvendelser til EnerginetHenvendelser til Energinet    

Energinet er bekymret for et stigende antal spørgsmål, som vil ende hos os, fx anlæg som 

ønsker nettoafregning (øjebliksafregning), men som ikke længere skal sagsbehandles.  

 

Bekymringen går på, om Energinet i sin centrale rolle i elmarkedet, vil komme til at få en 

”rådgivningsfunktion” vedrørende noget, som vi ikke er rette myndighed til at svare på. Da der 

fortsat er tale om PSO-fritagelse, er Energistyrelsen fortsat eneste myndighed at stille evt. 

spørgsmål omkring disse anlæg til. Her tænkes ligeledes på henvendelser fra kommende eller 

nuværende anlægsejere og eller netvirksomheder. Energinet ønsker ikke at ende i det scena-

rie, at ingen kan/vil hjælpe anlægsejerne med konkrete spørgsmål.  
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Energistyrelsen
Att: Linda Wittorf
Hermed følger høringssvar på udkast til:
”Bekendtgørelse om fritagelse for betaling tildækning af offentlige forpligtelser i medfør af §8a og §8b i lov
om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten”
 
Jeg vil foreslå at fritagelsen bliver ens for alle typer af produktion af CO2-fri energi, hvad enten denne
energi produceres via sol, vind eller vand.
Hvis der skal være mening med galskaben og hvis vi vil fremme ”Den grønne omstilling”, hvilket regering
og folketing snakker meget om, må den nederste grænse for fritagelse være 100 kW.
Dermed vil der være incitament til at opstille og drive mindre anlæg, uden at der gives
spekulationsmulighed.
 
Med venlig hilsen
Jan Bruhn Andersen
Bagergade 42a
5700 Svendborg
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       Den 1. Januar 2019 

Landforeningen af solcelleejereLandforeningen af solcelleejereLandforeningen af solcelleejereLandforeningen af solcelleejere    

sven@lfase.dk    :Sven Kristensen, formand 

karin@lfase.dk   :Karin Francke, næstformand 

 

Høringssvar journalnummer 2018-19031 

De danske private solcelleejere har måtte lægge ryg til en lang række af 

forringelser af deres økonomiske vilkår siden 2010. Dengang blev vedtaget 

ordningen om nettoafregning, fordi man politisk gerne ville have små 

solcelleanlæg på de private ejendomme. Dengang kunne man modregne sit 

elforbrug med sin elproduktion på årsbasis. Der blev givet tilskud, og man skulle 

ikke betale moms af det el, man selv brugte.  

I tillid til disse regler investerede rigtig mange danskere i et solcelleanlæg – præcis 

som man politisk havde ønsket. Men i 2012 blev ordningen kvalt i sin egen succes. 

Anlæg nyere end 20. november 2012 kom på timeafregning, så man ikke kunne 

modregne den el, man producerede i solskin med den el, man forbrugte i gråvejr. 

Tilskuddet blev tilsvarende sat ned, også for de eksisterende anlæg.  

Siden er tilskud blevet reduceret flere gange og senest er muligheden for 

momsfritagelse fjernet, uanset hvornår man anskaffede anlægget – og selv anlæg 

ældre end 2012 er tvunget over på timemodellen.  

Private borgere, der i f.eks. 2011 investerede i et dyrt solcelleanlæg med en 

forventet afskrivningsperiode på 20 år, har altså allerede en tredjedel inde i 

perioden måtte se regelgrundlaget, som man investerede i tillid til, blive ændret 

adskillige gange, og aldrig i gunstig retning.  



 

På den baggrund forekommer udkastet til bekendtgørelse om fritagelse for 

betaling til dækning af offentlige forpligtelser at være temmelig kortfattet og 

forbløffende lidt motiveret og underbygget i høringsmaterialet.  

Solcelleejere er i dag generelt set omfattet af BEK 999/2016, der beskriver den 

gældende netto-afregning (på timebasis). Lov nr. 1049 af 12/9/2017 fastslår, at 

eksisterende VE-anlæg i husholdninger, fastholdes på nuværende ordninger og 

flyttes til øjebliksafregning i 2032. Det fremgår hverken af høringsbrevet eller af 

selve udkastet, om BEK 999/2016 og Lov 1049/2017 påtænkes ophævet. Hvis det 

er tilfældet, afskaffes nettoordningen som sådan, og de private solcelleejere 

flyttes fra en timebaseret nettoafregning til afregning efter ”øjebliksforbrug”.  

Frem til 20. november 2012 indgik solcelleejere med anlæg på max 6kw en 

kontraktlig aftale med Energinet.dk om nettoafregning i henhold til BEK 804 af 

28.juni 2010. Denne aftale kan kun opsiges af solcelleejeren. 

Minister Lars Chr. Lilleholt fastslår i et brev af 3. oktober 2018 til et af Lfases 

medlemmer, ”solcelleaftalen fra 2012 førte til regler om, at årsnettoafregnede 

solcelleejere frem til 2032 havde ret til at få nettoafregnet elafgift og PSO afgift på 

årsbasis. Det ændre udrulningen af flexafregningen ikke på”.  

Det er uklart, om dette stadig er gældende ved vedtagelse af den ny BEK. 

 

Øjebliksforbrug ses at være en nyskabelse i udkastet til ny BEK.  

At indføre et nyt begreb ”øjebliksforbrug” stemmer ikke overens med et nyt EU-

direktiv med virkning i perioden 2020-2030. 

”Myndighederne må ikke længere lægge hindringer i vejen for, at private kan 

deltage i omstilling af energisystemet. Direktivet slår fast, at privat personer, 

lokale myndigheder, små virksomheder og kooperativer må producere, forbruge, 

gemme og sælge deres egenproducerede vedvarende energi, uden urimelige 

byrder, skatter og afgifter”. Reglerne kommer til at gælde for anlæg op til 25 KW. 



Den nye bekendtgørelses må derfor ses, som et forsøg på at indføre yderligere 

forringelse af de økonomiske vilkår for solcelleejerne, inden EU-direktivet træder i 

kraft.  

Konklusion: 

Det er ganske uomtalt, hvorledes begrebet Øjebliksforbrug måtte adskille sig fra 

nettoafregning på timebasis. Det er uomtalt, hvorledes denne ændrede aflæsning 

rent teknisk skal gennemføres, og om der forudsættes ændringer i solcelleejernes 

tekniske anlæg (og hvem der i givet fald skal bekoste samme). Det er tillige 

uomtalt, hvilke økonomiske konsekvenser en sådan ændring af afregningsprincip 

måtte have for solcelleejerne. 

På dette grundlag kan vi ikke afgive et vel underbygget høringssvar. Vi mener ikke, 

at de private solcelleejere skal lægge ryg til flere forringelser af de vilkår, på hvilke 

de har investeret private midler. Vi vil protestere imod ethvert tiltag, der 

indebærer yderligere økonomisk afstraffelse af borgere, der i tillid til politikeres 

løfter fulgte samme politikeres ønsker og intentioner om mere grøn energi. Om 

udkastet indebærer sådanne forringelser kan vi faktisk ikke vide – men det må vi 

vel gå ud fra.  

                                                                                                         

 
 

Formand Næstformand 

 



Brevdato 03-01-2019

Afsender Søren Holme (sorho@radiuselnet.dk)

Modtagere Linda Wittorff (Sagsbehandler, NBT)

Akttitel Høring nettoafregning

Identifikationsnummer 1650722

Versionsnummer 1

Ansvarlig Linda Wittorff

Vedlagte dokumenter Høring nettoafregning

Dokumenter uden PDF-
version (ikke vedlagt)

Udskrevet 18-01-2019



Til: Linda Wittorff (lwi@ens.dk)
Fra: Søren Holme (sorho@radiuselnet.dk)
Titel: Høring nettoafregning
Sendt: 03-01-2019 15:55

Kære Linda
 
Jeg vil lige følge lidt op på udkastet til ny bekendtgørelse.
 
Indledningsvis vil vi takke for at få mulighed for at give input, og tilsvarende kan jeg oplyse, at vi støtter Dansk Energis
høringssvar.
 
Radius hilser forslaget velkommen. Vi vil forvente, at det vil hjælpe både nogle nuværende og fremtidige kunder, der
f.eks. etablerer solcelleanlæg, idet kunderne dels får mulighed for at nyttiggøre deres egen-produktion, dels kan imødese
en hurtigere sagsbehandling.  Ligeledes vil der med forslaget skabes sammenhæng med vilkår i Elafgiftsloven, hvor
øjebliksafregning allerede er mulig.
 
Bekendtgørelsen redefinerer opfattelsen af nettoafregning, og vi er usikre på, hvor omfattende denne redefinering
egentlig er, og med fordel kunne dette enten præciseres i bekendtgørelsen alternativt i høringsmaterialet.
 
Vi opfatter indholdet som om, at alle kunder med VE-anlæg har ret til øjebliksafregning, men at de skal søge om
nettoafregning hos jer, hvis de vil være omfattet af time-baseret nettoafregning i gr. 1 og gr. 2. I givet fald kunne det
præciseres, at disse kunder fortsat er omfattet af reglerne vedr. forhåndstilsagn mv., hvis dette er hensigten.
 
Som distributionsselskab skelner vi ikke, om en egenproducent afregnes  efter gr. 2 eller gr. 4, og vores opkrævning af
tariffer og abonnementer er ens, da vi i begge grupper tariferer efter bruttoflowet mod huset, og vi bruger med andre ord
øjebliksafregning på vores del af regningen. Der anvendes samme type måler begge steder, og forskellen på gr. 2 og gr.
4 er således udelukkende, hvordan måledata lagres og efterfølgende bruges til afregning af PSO og elafgifter mv., 2 ens
kunder vil derfor have præcis de sammen basale måledata for forbrug og produktion – uafhængigt af valget af
nettoafregningsgruppe.
 
Vi vil opfordre jer til at overveje, om netselskaberne også kunne godkende kunder i gr. 1 og gr. 2. Alternativt uddybe i
høringsmaterialet, hvorfor netop denne population af kunder skal være omfattet af forhåndstilsagn mv.
 
Som specifikke kommentarer kan nævnes:

I §2 punkt 6 nævnes de kollektive elforsyningsvirksomheders ydelse af prisstillæg…    Er denne tekst korrekt?
I § 9 vil vi opfordre til, at der suppleres med nogle vilkår eller processer, såfremt netvirksomhederne får viden om
betingelserne for betalingsfritagelser ikke mere er til stede.

 
 
Afslutningsvis kunne det i høringsmaterialet nævnes, at forhold om pristillæg ikke behandles i bekendtgørelsen, og at I
fortsat håndterer disse.
 
Vi stiller os til rådighed for uddybning.
 
 
Med venlig hilsen
Søren Holme
Chief Business Developer
Selskabsledelse

Teknikerbyen 25
2830 Virum
Tlf. +45 99 55 46 42

sorho@radiuselnet.dk
www.radiuselnet.dk
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Radius Elnet A/S forsyner 1 million hjem og virksomheder
Radius er Danmarks største elnetselskab. Vi driver det elnet, som forsyner 1 million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, i
Nordsjælland og i dele af Midtsjælland. I perioden 2017-2020 sætter vi 1 million fjernaflæste elmålere op i vores forsyningsområde.
Læs mere på www.radiuselnet.dk.
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Kære Linda Wittorf
 
Energistyrelsen har i øjeblikket ovenstående udkast til bekendtgørelse i høring.
 
Jeg har ved møder med Energistyrelsen fået opfattelsen af, at der fra 1. februar ville blive indført en enklere måde at
ansøge om øjebliksbaseret nettoafregning, og umiddelbart er det også min vurdering at den kommende procedure kan
forenkle tilmelding af solcelleanlæg.
 
Det står dog uklart for mig om § 3 og § 4 samlet giver mulighed for solcelleejere til at producere el til eget forbrug
uden at betale elafgift m.m. af den energi, som forbruges samtidigt med at den produceres.
 
Der er på erhvervsejendomme et betydeligt antal solcelleanlæg større end 50 kW, hvordan påvirker den nye
bekendtgørelse muligheden for at benytte øjebliksbaseret nettoafregning for disse virksomheder? Umiddelbart mangler
der en beskrivelse regelsættet for tilslutning af installationstilsluttede solcelleanlæg over 50 kW.
 
Jeg vil bede dig kontakte mig per mail eller på mobil 28988924, for en uddybning af ovenstående.
 
Bekendtgørelse i høring

§ 1. Efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fritages en egenproducent helt eller delvis for at
betale beløb til dækning af offentlige forpligtigelser, herunder pristillæg til miljøvenlig elektricitet i
forhold til egenproducentens eget øjebliksforbrug af elektricitet.

Betingelser for fritagelse
 

§ 3. Egenproducenter fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet for sit
øjebliksforbrug af elektricitet produceret på eget elproduktionsanlæg, såfremt anlægget har en nominel
effekt på over   

1. 50 kW for solcelleanlæg
2. 25 kW for vindmøller
3. 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som ikke er nævnt i nr. 1 eller nr. 2.
 
§ 4. Egenproducenter fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som helhed,
for sit øjebliksforbrug af elektricitet produceret på eget elproduktionsanlæg, såfremt anlægget har en
nominel effekt på eller mindre end  

1. 50 kW for solcelleanlæg
2. 25 kW for vindmøller
3. 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som ikke nævnt i nr. 1 eller nr. 2.

 
 
Lov om elforsyning

§ 8. Alle elforbrugere her i landet skal, medmindre omkostningerne er finansieret af statsmidler, jf. stk. 5, eller
andet følger af §§ 8 a, 8 b og 9 a, betale en forholdsmæssig andel af de nødvendige omkostninger ved at gennemføre
følgende offentlige forpligtelser:

1. Energi-, forsynings- og klimaministerens omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i §§ 21, 35 a, 35 b, 36-
40, 42 og 43, 43 a, stk. 2-6, og §§ 45, 46og 49 i lov om fremme af vedvarende energi.

 

§ 8 a. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at elforbrugere, der helt eller delvis selv
producerer den elektricitet, de selv forbruger, under nærmere angivne betingelser kun skal betale pristillæg m.v. som
nævnt i §§ 58 og 58 b i denne lov og §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a og 44-47, 49 og 50 i lov om fremme af vedvarende
energi i forhold til det elforbrug, som aftages gennem det kollektive elforsyningsnet. Ministeren kan herunder
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fastsætte, at reglerne kun gælder for anlæg, som var i drift den 12. april 2000. Ministeren kan endvidere fastsætte
regler om, at lejere, der ikke selv producerer elektricitet, under nærmere angivne betingelser i samme omfang som
efter 1. pkt. kan fritages for betaling af pristillæg m.v. for den elektricitet, som de forbruger, når elektriciteten er
produceret på elproduktionsanlæg, som anvender vedvarende energikilder omfattet af lov om fremme af vedvarende
energi, og som er etableret i tilknytning til forbrugsstedet.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, hvorledes elforbruget og elproduktionen
skal måles og opgøres. Udgifterne til målingen afholdes af elproducenten.

§ 8 b. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at elforbrugerne ikke skal betale beløb til
dækning af omkostninger ved gennemførelse af de offentlige forpligtelser som nævnt i § 8, stk. 1, der modsvarer den
del af deres elforbrug, som de selv producerer på nærmere angivne elproduktionsanlæg med en begrænset eleffekt
eller elproduktion. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at lejere, der ikke selv producerer elektricitet, kan
fritages for den i § 8, stk. 1, nævnte betalingsforpligtelse for den elektricitet, som de forbruger, når elektriciteten er
produceret på nærmere angivne elproduktionsanlæg med en begrænset eleffekt eller elproduktion, som anvender
vedvarende energikilder omfattet af lov om fremme af vedvarende energi, og som er etableret i tilknytning til
forbrugsstedet. Ministeren kan fastsætte regler om betingelser for undtagelse fra betalingsforpligtelsen, herunder om
grænser for størrelser af produktionsanlæg og produktioner.
 
 
Med venlig hilsen
 
Søren Rise, Chefkonsulent
 
TEKNIQ
Mobil: 28988924
 

Fra: Flemming Vejby Kristensen <fvk@eniig.dk> 
Sendt: 18. december 2018 12:38
Til: Søren Rise <sri@tekniq.dk>
Emne: VS: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i
medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug m.v. (ENS Id nr.: 1627107)
 
Hej Søren
Har du bemærkninger til dette materiale?
 
 
 
Med venlig hilsen 

Flemming Vejby Kristensen 
Senior Forretningsudvikler 
Koncernforretningsudvikling 

fvk@eniig.dk    |   Mobil +45 2086 9638  |   Direkte tlf. +45 7658 1130   

  

Eniig Holding A/S   |   Tietgensvej 4   |   8600 Silkeborg   |   Tlf. 7015 1560   |   CVR. 39 07 27 93   |   eniig.dk 

El- og varmeforsyning    Fiberbredbånd    El- og gassalg    Energibesparelser    Udelys    Teknisk salg    Vedvarende energi
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Venlig hilsen
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Hanne Groth
Sekretær
 
SEKRETARIATET
Dansk Solcelleforening
Magnoliavej 2-4 • 5250 Odense SV
Tlf. +45 5196 0689
E-mail: sekretariat@solcelleforening.dk
Web: www.solcelleforening.dk
 

 
 

Fra: Meranjani Uthayasanger <meu@ens.dk> 
Sendt: 6. december 2018 13:28
Til: undisclosed-recipients:
Emne: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i
medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug m.v. (ENS Id nr.: 1627107)
 
Til høringsparterne
 
Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse:
 
- 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.
 
Herudover fremsendes høringsbrev og høringsliste.
 
Høringsfristen er torsdag den 3. januar 2019.
 
Høringen vil også blive tilgængelig på www.hoeringsportalen.dk
 

Venlig hilsen

 

Mira Uthayasanger

 

This email has been scanned for spam and viruses by Proofpoint Essentials. Click here to report this email as
spam.
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Vores ref. Kristoffer Mitens  

 

 

 

 

 

 

 

 

Energistyrelsen 

att. lwi@ens.dk, cc: meu@ens.dk 

 

Journal-nr.: 2018-19031 

Høring: Fritagelse fra betaling af offentlige forpligtelser for 
øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg 

Ørsted Salg & Service A/S takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkastet 

til bekendtgørelsen om fritagelse fra betaling af offentlige forpligtelser ift. 

egenproducenters eget øjebliksforbrug produceret på visse anlæg. 

 

Ørsted er positiv over for ændringerne og de heraf følgende forsimplinger for elkunder, 

der ønsker at etablere egenproduktion. Ændringerne er i tråd med den dialog, som vi i 

branchen og i dialog med Energistyrelsen har argumenteret for, i det ansøgnings-

/tilsagnsprocessen forsimples væsentligt for mindre anlæg og særligt for forbrugere, 

der ikke anser egenproduktion som et indtjeningsmæssigt anliggende eller som 

primært etablerer mindre anlæg af hensyn til andre regulativer fx energimærkning. 

 

Som Ørsted læser udkastet lægges op til en fremadrettet ordning, hvor 

tilsagnsprocessen, jf, Nettoafregningsbekendtgørelsens kap. 3-4, bortfalder for anlæg 

inden for de nævnte grænser. Hermed søges de facto ikke om nettoafregning, men 

anlæg, der opfylder kravene kan uden videre opnå fritagelse fra betaling af de offentlige 

forpligtelser for den del af egetforbruget, der dækkes af egen produktion - 

øjebliksbaseret. Principielt svarer dette til nettoafregning i gruppe 4 eller 5 (afhængigt af 

produktionens størrelse). 

Ørsted bemærker dog, at dette relativt svært at læse direkte af udkastet og da, der ikke 

umiddelbart lægges op til ændring af Nettoafregningsbekendtgørelsen, kan man 

forestille sig både elkunder og aktører, der fortsat vil fremsende ansøgninger om 

nettoafregning på trods af ændringen. Vi opfordrer derfor Energistyrelsen til at 

tydeliggøre ændringen – enten via bekendtgørelsen eller via relaterede vejledninger i 

forhold til ansøgningsprocessen for nettoafregning. Dette for at sikre, at der ikke bruges 

tid på sagsbehandling, hvor dette er unødvendigt. 

 

Hertil vil Ørsted gerne igen benytte lejligheden til at opfordre Energistyrelsen til i 

samarbejde med branchen (gerne via den tidligere Nettoafregningsgruppe under 

Energinet) at tilsikre drøftelser af de markeds- og procesmæssige forhold, der kan/skal 

støtte op om bekendtgørelsen. Disse afklaringer skal sikre ensartet administrativ 

håndtering i markedet af anlæg, der etableres under ordningen herunder: 

 

- håndtering af registrering i Stamdataregisteret 

- standardopsætning for måler-/installationsstruktur i Datahub 

- fastsættelse af grænse og vilkår for maksimal produktion til elnettet eller 

anlægskapacitet for kunder med anlæg i afregningsgruppe 5 (for at sikre 
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færrest krav til elkunder med meget små anlæg og dermed begrænset 

produktion) 

- vilkår for og praktisk håndtering af gruppeskift mellem gruppe 4 og 5 for anlæg 

under ordningen og hvor den maksimale ikke-balancerede produktion 

overskrides 

 

Såfremt ovenstående forhold kan lægges i fælles rammer forudser Ørsted at 

håndteringen af nye (mindre) produktionsanlæg kan væsentligt effektiviseres og 

ensartes. Vi opfordrer derfor Energistyrelsen til at medvirke til dette arbejde for at sikre 

fælles forankring med udgangspunkt i den nye og andre relaterede bekendtgørelser. Vi, 

Ørsted, stiller os til rådighed for denne dialog og rammefastlæggelse. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Ørsted Salg & Service A/S 

 

Kristoffer Mitens 

 

krmit@orsted.dk 

Tlf. 9955 5779 
 
 


