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Høring om udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og 
regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse 

Energistyrelsen sender vedlagte udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse 
kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i 
høring.  

Reglerne indebærer, at en region kan producere elektricitet fra solcelleanlæg 
nettilsluttet fra den 30. juni 2021 og frem uden opfyldelse af kravet om 
selskabsmæssig udskillelse af anlægget i medfør af § 4, stk. 6, i lov om elforsyning, 
hvis solcelleanlægget opsættes i forbindelse med nybyggeri, og er en del af den 
energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for bygningen, eller 
solcelleanlægget opsættes i forbindelse med gennemrenoveringer, der kan 
sidestilles med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til 
grund for byggetilladelsen for renoveringen. 

Der foretages herudover enkelte sproglige præciseringer for kommunale 
solcelleanlæg omfattet af bekendtgørelsen.  

Ændringerne i udkastet til bekendtgørelsen er fremhævet i forhold til den gældende 
bekendtgørelse nr. 493 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet 
om selskabsmæssig udskillelse, der ophæves ved samme lejlighed. 

Baggrund og indhold 
Det er i forbindelse med implementeringen VE II-direktivet1 vurderet, at for at 
overholde EU-rettens princip om proportionalitet skal regioner sidestilles med 
kommuner i forhold til, at egenproduktion af elektricitet skal udøves i selskaber med 
begrænset ansvar. Det indebærer, at det vil være udgangspunktet for regioner, der 
ønsker at opsætte elproduktionsanlæg til egenproduktion af elektricitet, at denne 
aktivitet skal udskilles i et separat selskab med begrænset ansvar2. Kravet om 
selskabsmæssig udskillelse gælder for elproduktionsanlæg, der nettilsluttes fra den 
30. juni 2021 og frem, og forventes indført med lovforslag L 171 om ændring af lov 
om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre 
love, der efter planen træder i kraft samme dato. 

                                                      
1 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af 
anvendelsen af vedvarende energikilder. 
2 Jf. § 4, nr. 3, i forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende 
energi og forskellige andre love (L 171). 
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Regioner skal i denne forbindelse sikres samme adgang til dispensation fra kravet 
om selskabsudskillelse med henblik på egetforbrug som kommunerne. Med 
bekendtgørelsen får regioner mulighed for at opnå dispensation fra kravet om 
selskabsmæssig udskillelse, hvis solcelleanlægget opsættes i forbindelse med 
nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for 
byggetilladelsen for bygningen, eller solcelleanlægget opsættes i forbindelse med 
gennemrenoveringer, der kan sidestilles med nybyggeri, og er en del af den 
energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for renoveringen. 

For regionale solcelleanlæg, der er nettilsluttet fra den 30. juni 2021 og frem, er det 
en forudsætning for undtagelse fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, at 
regionen ansøger Energistyrelsen om dispensation herfor. Det er en betingelse for 
behandling af ansøgningen, at anlægget er nettilsluttet på tidspunktet for 
ansøgningen. For regionale solcelleanlæg, der nettilsluttes før den 30. juni 2021, er 
der ikke krav om selskabsmæssig udskillelse, og der skal derfor ikke ansøges 
Energistyrelsen om dispensation for solcelleanlæg nettilsluttet før dette tidspunkt. 

Med bekendtgørelsen foretages endvidere en række sproglige præciseringer, men 
der tilsigtes ingen materielle ændringer af bestemmelsernes anvendelsesområde.   

Bekendtgørelsen er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte 
høringsliste. 

Høringsfrist 
Høringssvaret bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med 
kopi til agsj@ens.dk samt angivelse af journalnummer 2020 – 10926:  
 

senest fredag den 4. juni 2021 kl. 12.00 

 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til Agnes Skovlund Jensen på 
agsj@ens.dk eller 3392 7423.  

Ikrafttrædelse 
Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft d. 30. juni 2021. 

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 høringssvar vil blive oversendt til Folketingets 
Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg. 
 
 
Med venlig hilsen 

 

Agnes Skovlund Jensen 

 


