
 

Side 1/2 

Energistyrelsen 

 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Niels Bohrs Vej 8 
6700 Esbjerg 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

 

Til høringsparterne 

 

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse 

kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse  

 

Energistyrelsen sender vedlagte udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 179 af 26. 

oktober 2019 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om 

selskabsmæssig udskillelse i høring. 

 

Ændringen indebærer, at en kommune kan producere elektricitet fra solcelleanlæg 

nettilsluttet før den 18. december 2020 uden opfyldelse af kravet om 

selskabsmæssig udskillelse af anlægget i medfør af § 4, stk. 1, i lov om elforsyning, 

hvis kommunen ikke tidligere har opnået dispensation fra kravet om selskabsmæssig 

udskillelse for det pågældende anlæg, og hvis anlægget er eller har været nettilsluttet 

før den 18. december 2020. 

 

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

bekendtgørelse. 

 

Baggrund og indhold  

Bekendtgørelsen (nr. 179 af 26. oktober 2019) udnytter hjemlen i elforsyningslovens 

§ 2, stk. 4, til at undtage visse kommunale solcelleanlæg fra elforsyningslovens krav 

om selskabsmæssig udskillelse, således at kommunen vil kunne spare elafgift og 

PSO-tariffen af egetforbruget.  

 

En forudsætning for undtagelse fra kravet om selskabsmæssig udskillelse er, at 

kommunen ansøger Energistyrelsen om dispensation herfor. En række kommuner 

har imidlertid ikke opnået en dispensation efter de gældende regler. For at 

imødekomme de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling og opsat 

solcelleanlæg på kommunens tage, er der den 18. december 2020 indgået en politisk 

aftale1 om, at indføre en særordning som skal sikre ro om og fuld nyttiggørelse af 

eksisterende kommunale solcelleanlæg. Indførelsen af en ordning, der omfatter alle 

anlæg, som har været nettilsluttet før den 18. december 2020, og som ikke tidligere 

har fået dispensation, vil tillige sikre ensartede vilkår for alle de anlæg, der allerede 

er etablerede. 

 

I den forbindelse ændres ovennævnte bekendtgørelse således, at en kommune kan 

producere elektricitet fra solcelleanlæg nettilsluttet før den 18. december 2020 uden 

opfyldelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af anlægget, hvis kommunen 

ikke tidligere har opnået dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse for 

                                                      
1https://kefm.dk/Media/D/4/Aftale%20om%20implementering%20af%20VEII%20art.%2021,%20s%C3%
A6rordning%20for%20kommunale%20solceller.pdf 
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det pågældende anlæg, og hvis anlægget er eller har været nettilsluttet før den 18. 

december 2020. 

 

Særordningen indebærer, at en kommune kan opnå dispensation fra kravet om 

selskabsmæssig udskillelse, hvis: 

1. kommunen ikke tidligere har opnået dispensation fra kravet om 

selskabsmæssig udskillelse på anden vis, 

2. anlægget er eller har været nettilsluttet før den 18. december 2020, og 

3. betingelserne i § 2 i bekendtgørelse nr. 179 af 26. oktober 2019 er opfyldt. 

 

Det er ikke et krav, at anlægget er nettilsluttet på tidspunktet for ansøgningen om 

dispensation, når blot det har været nettilsluttet på et tidspunkt før den 18. december 

2020.  

 

Kommuner der har foretaget selskabsmæssig udskillelse af solcelleanlæg kan tillige 

søge om dispensation under særordningen såfremt betingelserne herfor er opfyldt. I 

så tilfælde skal kommunen overtage ejerskabet over anlægget, forinden der ansøges 

om dispensation.  

 

Endvidere vil kommuner, der står på venteliste for at få adgang til 20 MW puljen (§ 5 

i den gældende bekendtgørelse) tillige kunne opnå dispensation under 

særordningen. De øvrige betingelser for at opnå dispensation under særordningen 

skal dog være opfyldt, hvilket bl.a. betyder, at kun anlæg, der inden 18. december 

2020 er eller har været nettilsluttede, vil kunne komme i betragtning.   

 

Energistyrelsen skal have modtaget ansøgningen om dispensation under den nye 

særordning senest den 31. december 2021.  

 

Bekendtgørelsen forventes at kunne træde i kraft den 1. april 2021. 

 

Høringsfrist 

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om undtagelse af 

visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse kan 

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

 

Senest fredag den 5. marts 2021 

 

Spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Martha Nør Kjeldsen tlf. 33 95 08 09, eller 

fuldmægtig Michael Madsen tlf. 33 92 78 20. 

 

Med venlig hilsen 

 

Martha Nør Kjeldsen 

 


