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Til høringsparterne  

 

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om borgerenergifællesskaber 

og forholdet mellem borgerenergifællesskaber og elhandelsvirksomheder 

og kollektive elforsyningsvirksomheder 

 

Energistyrelsen sender vedlagte udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 2252 af 29. 

december 2020 om borgerenergifællesskaber og forholdet mellem borgerenergi-

fællesskaber og elhandelsvirksomheder og kollektive elforsyningsvirksomheder i 

høring. 

 

Ændringen – der implementerer art. 22 i VE II-direktivet1 – har til formål at indføre de 

samme regler for VE-fællesskaber, der producerer elektricitet, og hvor kapitalejere 

eller deltagere i VE-fællesskabet er en mellemstor virksomhed, og hvor der er en 

geografisk nærhed mellem produktionsanlægget og dem som indgår i VE-

fællesskabet, som for borgerenergifællesskaber.  

 

Ændringerne i udkastet til bekendtgørelsen er fremhævet i forhold til den gældende 

bekendtgørelse. 

 

Baggrund og indhold   

I forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, 

biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love2 (L148 

fremsat den 27. januar 2021), defineres VE-fællesskaber på baggrund af VE II-

direktivet som en juridisk person, der er baseret på åben og frivillig deltagelse, og er 

uafhængig og faktisk kontrolleres af kapitalejere eller deltagere, der er beliggende i 

nærheden af de projekter for vedvarende energi, der ejes og udvikles af denne 

juridiske person, hvis kapitalejere eller deltagere er fysiske personer, SMV᾽er eller 

lokale myndigheder, herunder kommuner, og hvis hovedformål er at give sine 

kapitalejere eller deltagere eller de lokalområder, hvor den opererer, miljømæssige, 

økonomiske eller sociale fællesskabsfordele snarere end økonomisk fortjeneste, jf. 

§ 1, nr. 7.  

 

I lovforslagets § 7, nr. 4, foreslås det, at der gives bemyndigelse til klima-, energi- og 

forsyningsministeren til at fastsætte regler til gennemførelse af VE II-direktivets 

bestemmelser i artikel 22 for så vidt angår VE-fællesskaber, som ejer VE-anlæg, der 

producerer elektricitet, og som ikke kan betragtes som et borgerenergifællesskab, 

                                                      
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN  
2 https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l148/20201_l148_som_fremsat.pdf  
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som defineret ved § 5, nr. 5, i lov om elforsyning. Efter gældende dansk ret vil der 

være tale om VE-fællesskaber, der producerer elektricitet, og hvor kapitalejere eller 

deltagere i VE-fællesskabet er en mellemstor virksomhed. Af lovforslagets 

bemærkninger fremgår, at det forudsættes, at sådanne VE-fællesskaber, skal 

omfattes af de samme regler som borgerenergifællesskaber. En anden forskel 

mellem VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber er, at kapitalejere eller 

deltagere som indgår i VE-fælleskaber, skal være beliggende i nærheden af de 

projekter for vedvarende energi, der ejes og udvikles af VE-fællesskabet.  Ændringen 

af bekendtgørelsen om borgerenergi-fællesskaber og forholdet mellem 

borgerenergifællesskaber og elhandelsvirksomheder og kollektive elforsynings-

virksomheder er således en udmøntning af lovforslagets bestemmelser om VE-

fællesskaber, der producerer elektricitet. 

  

Lovforslaget L 148 forventes at blive vedtaget inden ikrafttrædelsesdatoen, som er 

den 30. juni 2021. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft samtidig. 

 

Høringsfrist 

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelsen kan fremsendes pr. 

e-mail til ens@ens.dk med kopi til mnrk@ens.dk:  

 

Senest fredag den 14. maj 2021 

 

Spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Martha Nør Kjeldsen på mnrk@ens.dk eller 

tlf. 33 95 08 09. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martha Nør Kjeldsen 

 

 

 

 


