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Til høringsparterne på vedlagte liste  

 

Høring af fire bekendtgørelser om hhv. direkte linjer, interne 

elektricitetsforbindelser, VE-egenforbrugere og indtægtsramme for 

netvirksomheder  

 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte fire bekendtgørelser i høring. 

Bekendtgørelserne indeholder regler, der vil følge op på lovforslag om ændring 

af lov om elforsyning (geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv 

tarifering, direkte linjer, forbud mod nye kulkraftværker, regler om VE-

egenforbrugere, interne elektricitetsforbindelser, modregning af statslige organers 

elafgiftsbesparelser ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæg og 

registrering af data for elproducerende anlæg, energilageranlæg og 

elforbrugsanlæg, m.v.) 

 

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar til det 

vedhæftede udkast senest den 4. november 2022. 

 

• Høringssvaret vedr. bekendtgørelse om ansøgningsproces og 

tilladelseskriterier for etablering af direkte linjer på hav og på land 

bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med kopi til 

Tonny Kofoed Olsen (tkfo@ens.dk)) samt angivelse af journalnummer 

2022-796. 

 

• Høringssvaret vedr. bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser 

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

til Susanne Wejp-Olsen (swpo@ens(swpo@ens.dk).dk) og Christine 

Federlin (chfe@ens.dk)) samt angivelse af journalnummer 2022-796. 

 

• Høringssvaret vedr. bekendtgørelse om VE-egenforbrugere bedes sendt 

til Energistyrelsens hovedpostkasse (ens@ens.dk) med kopi til Leo Silfen 

Leth (lsfl@ens.dk) samt angivelse af journalnummer 2022-796. 

 

• Høringssvar vedr.bekendtgørelse bedes sendt til Energistyrelsens 

hovedpostkasse (ens@ens.dk)  med kopi til Bue Tidemann (brt@ens.dk) 

samt angivelse af journalnummer 2022-796. 
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Baggrund og indhold  

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren vil forventeligt i Folketingssamlingen 

2022/23, fremsætte et lovforslag om lov om ændring af lov om elforsyning. 

Lovforslaget vil bl.a. indeholde bestemmelser om direkte linjer, interne 

elektricitetsforbindelser og VE-egenforbrugere, herunder bemyndiges ministeren til 

at fastsætte regler herom på bekendtgørelsesniveau.   

 

I henhold til lovforslaget forventes det, at lov om ændring af elforsyning skal træde i 

kraft d. 1. januar 2023. Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft samtidig. 

  

1) Bekendtgørelse om ansøgningsproces og tilladelseskriterier for etablering 

af direkte linjer på hav og på land 

Bekendtgørelsen relaterer til bestemmelser om direkte linjer i lovforsalget om 

ændring af lov om elforsyning og udmønter den foreslåede bemyndigelse til 

ministeren. Der henvises til høringsversionen af lovforslaget, se 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66481. 

 

En direkte linje er en elektricitetsforbindelse, der kobler produktions- og 

forbrugsanlæg direkte, og som helt eller delvist erstatter benyttelsen af det 

kollektive elforsyningsnet. Direkte linjer er således en undtagelse til hovedreglen 

om, at al transport og distribution af elektricitet sker via det kollektive 

elforsyningsnet.  

 

Hovedformålet med bekendtgørelsen er at fastsætte kriterier, der skal opfyldes for, 

at der kan udstedes tilladelse til etablering af direkte linjer. 

  

2) Bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser 

Bekendtgørelsen relaterer til bestemmelser om interne elektricitetsforbindelser i 

lovforslaget om ændring af lov om elforsyning og udmønter den foreslåede 

bemyndigelse til ministeren. De foreslåede bestemmelser på lovniveau er p.t. 

udsendt i en fornyet høring med høringsfrist den 30. september 2022. Der henvises 

til høringsversionen, se https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66808. 

 

Med lovforslaget foreslås en kodificering af Energistyrelsens administrative praksis 

vedr. interne elektricitetsforbindelser. 

 

Hovedformål med bekendtgørelsen er, i overensstemmelse med Energistyrelsens 

hidtidige praksis, at fastsætte de kriterier, der skal være opfyldt for, at en elkunde 

kan bruge en intern elektricitetsforbindelse.  

 

3) Bekendtgørelse om VE-egenforbrugere 
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Bekendtgørelse relaterer til bestemmelserne om VE-egenforbrugere i lovforslagtet 

om ændring af lov om elforsyning og udmønter den foreslåede bemyndigelse til 

ministeren. Der henvises til høringsversionen af lovforslaget, se 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66619. 

 

Bekendtgørelsen om VE-egenforbrugere indebærer, at der fastsættes 

bestemmelser om VE-egenforbrugere, herunder vedrørende produktion, lagring, 

salg og deling af vedvarende elektricitet inden for et fællesskab af VE-

egenforbrugere. 

 

4) Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 

Der foretages en ændring til bekendtgøren, idet ansøger for at opfylde kriterierne 

for etablering af direkte linjer, vil have behov for at indhente en række forskellige 

oplysninger hos den relevante netvirksomhed eller Energinet. Omkostninger til 

fremskaffelse af oplysninger til brug for ansøgninger om direkte linjer, vil med 

ændringen af bekendtgørelsen blive gebyrfinansierede således, at 

netvirksomhederne kan opkræve omkostningerne direkte hos ansøger og 

omkostningerne vil derfor ikke påvirke den regulerede økonomi og de øvrige tariffer 

 

Agil erhvervsrettet regulering og administrative konsekvenser for 

erhvervslivet 

Bekendtgørelsesudkast til bekendtgørelserne om hhv. direkte linjer, interne 

elektricitetsforbindelser, og VE-egenforbrugere vurderes at leve op til principperne 

for agil erhvervsrettet regulering, jf. Bilag 1.  

 

Endvidere vurderes det, at udkastet til bekendtgørelse om ansøgningsproces og 

tilladelseskriterier for etablering af direkte linjer på hav og på land vil have 

administrative konsekvenser for erhvervslivet, jf. Bilag 2. Konsekvenserne 

vurderes at være under 4. mio. og kan ikke kvantificeres yderligere. 

 

Videre proces  

Udkast til bekendtgørelserne om hhv. direkte linjer, interne elektricitetsforbindelser, 

og VE-egenforbrugere er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af 

vedlagte høringsliste, ligesom høringsudkastet d.d. er offentliggjort på 

høringsportalen. 

 

Eventuelle spørgsmål til udkast til bekendtgørelserne kan rettes til følgende 

medarbejdere:  

 

Bekendtgørelse om ansøgningsproces og tilladelseskriterier for etablering af 

direkte linjer på hav og på land direkte linjer  

Tonny Kofoed Olsen, (TKFO@ens.dk). 

 

Bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser 
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Susanne Wejp-Olsen (swpo@ens.dk) og Christine Federlin (chfe@ens.dk). 

 

Bekendtgørelse om VE-egenforbrugere 

Leo Silfen Leth (lsfl@ens.dk). 

 

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 

Bue Tidemann (brt@ens.dk). 

 

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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tonny Kofoed Olsen 

Susanne Wejp-Olsen 

Christine Federlin 

Leo Silfen Leth 

Bue Tidemann 


