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Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og 
regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig 
udskillelse  
 

 

 
Ekstern høring fra den 15. oktober 2021 til den 19. november 2021.  
 
Høringssvar med bemærkninger til bekendtgørelsen: 

- Energiforum Danmark 
- KL 
- Københavns Kommune 

 
Høringssvar uden bemærkninger til bekendtgørelsen: 

- Dansk Industri 
- Dansk Solkraft 
- Foreningen af Rådgivende Ingeniører 

 
 
CO-Industri har oplyst, at de ikke agter at afgive høringssvar i det 
aktuelle emne. Forbrugerrådet Tænk har oplyst, at den konkrete 
høring ligger uden for deres for tiden prioriterede arbejdsområder, 
hvorfor Forbrugerrådet Tænk har undladt at forholde sig til høringen. 
Forbrugerrådet Tænk kan således ikke tages til indtægt for at støtte 
bekendtgørelsen eller for at gøre det modsatte. 
 
 
 
 

Kontor/afdeling 
Center for vedvarende 
energi 
 
Dato 
24-11-2021 
 
J nr. 2020 - 10926 
 
/AGSJ 
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Glostrup, torsdag, 18 november 2021 

 

       

                                                                        

 

  

 

 

Høringssvar vedr. ændringer til bekendtgørelse om undtagelse af visse 

kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssigudskil-

lelse. 

 

Energiforum Danmark takker for lejligheden til at kommentere ændringer til bekendt-

gørelsen. 

 

Generelle kommentarer 

Energiforum Danmark har ingen kommentarer til de foreslåede ændringer. Men det 

ærgrer os, at man ikke benyttede sig af lejligheden, til at indføre en bagatelgrænse 

for kravet om selskabsdannelse, således at solceller på kommunale og regionale byg-

ninger, der dækker mindre end eget samtidige forbrug, kunne undtages. 

 

Vi stiller os gerne til rådighed for en uddybning af disse synspunkter. 

 

Med venlig hilsen 

 
Dorte Nørregaard Larsen 

Sekretariatsleder 

Energiforum Danmark 
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KL's høringssvar om udkast til bekendtgørelse om 
undtagelse af visse kommunale og regionale 
solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig 
udskillelse 

KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til 
bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale 
solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse 
 
Generelle bemærkninger 
Ændring af denne bekendtgørelse ændre som udgangspunkt ikke 
betingelserne fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, men KL kan 
konstatere at kommunerne fremadrettet går fra at kunne søge fire 
dispensationsordninger til kun to, herunder nybyg og renovering. Dette 
synes KL er kritisabelt. 
 
Derudover mere KL, at det er afgørende for kommunernes villighed til at 
sætte solceller op, at nettoafregningsordningen beholdes og ikke ophæves. 
 
Ændring vedr. undtagelseskravet 
Kravet i §2 stk.1 om, at kun solcelleanlæg der enten er nettilsluttet i egen 
forbrugsinstallation eller nettilsluttet og beliggende på forbrugsstedet, vil 
kunne blive undtaget kravet om selskabsmæssig udskillelse er ikke ny. 
Sådan var det i forvejen. Det er kun antallet af dispensationsmuligheder der 
er blevet mindsket, hvilket selvfølgelig er beklageligt. 
 
Energistyrelsen skriver ligeledes, at der ikke tilsigtes materielle ændringer af 
bestemmelsernes anvendelsesområde eller hvilke solcelleanlæg der kan 
undtages fra kravet om selskabsmæssig udskillelse. 
 
Øjebliksafregningsbekendtgørelsen  
Der fremgår af høringen, at øjebliksafregningsbekendtgørelse falder 
bort. Det har, indtil ændringen af lovgivningen om identitetskravet mellem 
opstiller og forbruger, været et krav at kommunerne skal søge 
øjebliksafregning for de solcelleanlæg de opstiller i deres nye kommunale 
selskaber. Eftersom bekendtgørelsen bortfalder, kan det ikke længere 
forudsættes, at kommunerne skal søge om øjebliksafregning for at kunne 
egenforbruge den el de producerer og derved slippe for at betale visse 
tariffer. 
Energistyrelsen bør oplyse kommunerne om denne ændring i den vejledning 
de er ved at udarbejde, så dette ikke skaber uklarhed. 
 
Nettoafregningsbekendtgørelsen 
Det fremgår ligeledes, at den eksisterende nettoafregningsbekendtgørelse 
bliver ophævet fra årsskiftet. Denne ændring er KL meget uenig i. Det er 
vigtigt for kommuner, at have mulighed for at egenforbruge ikke kun 
øjeblikkeligt, men inden for en længerevarende periode.  
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Der er allerede i dag meget få incitamenter for kommunerne til at sætte 
solceller på de kommunale tage. Den politiske aftale fra 2018, har ikke 
rykket meget på det billede. Det er mere de stigende energipriser der er 
incitamentet. Derfor anser KL det for vigtigt at beholde 
nettoafregningsbekendtgørelsen.   
 
Med venlig hilsen 
 
Maja Clemmensen 
Specialkonsulent i Center for Klima og Erhverv 
KL 
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Agnes Skovlund Jensen

Fra: Martin V. Jarløv <E25E@kk.dk>
Sendt: 19. november 2021 10:44
Til: Energistyrelsens officielle postkasse
Cc: Agnes Skovlund Jensen; Martin V. Jarløv
Emne: J nr. 202 - 10926 - Høring om udkast til bekendtgørelse af undtagelse af visse 

kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse.

Goddag Agnes og Energistyrelsen iøvrigt! 
 
Vi har med stor interesse modtaget og læst høringsmaterialet af 15. oktober 2021. 
 
Yderligere hilses forsøget på at forenkle tekst og forståelse velkomment! 
 
I Københavns Ejendomme og Indkøb KEID / VET har vi en række ejendomme med eksisterende eller planlagte 
solcelleanlæg, hvor der er tale om lidt specielle forhold. Der er derfor behov for, at Energistyrelsen overfor VET 
detaljeret  specifiserer, nedenstående to begreber; Forbrugssted  og Tilslutningssted.  
 
Forbugssted er iflg. LBK nr 894 af 12/05/2021 – Elforsyningsloven, Bekendtgørelse af lov om elforsyning, kapitel 1 §5 
defineret som: ”Forbrugssted: Punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnunmer eller til 
sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre med kun én forbruger af  elektricitet.” 
 
Tilslutningssted er endnu ikke defineret i bekendtgørelsen! 
 
Der tænkes blandt andet på, hvorledes ”sammenhængende” bygninger skal/kan opfattes. Københavns Kommune 
ejer for eksempel ejendomme såsom skoler, idrætsanlæg, kulturinstitutioner m.v. med flere bygninger, der kan ligge 
på forskellige matrikler men dog være sammenhængende i anlægs-/aktivitetsmæssig forstand. Der kan derfor være 
behov for/ønske om solceller på én bygning, det korresponderende forbrugssted i anden bygning/på anden grund 
og tilslutningen på et af de to eller et helt tredje sted. 
 
Endvidere anvendes begreberne ”Straksafregning” og ”Øjebliksafregning”, hvor vi ikke forstår den distinkte forskel 
og derfor efterlyser en adskillende definition for begge begreber. 
 
Afslutningsvis skal det oplyses, at vi er i dialog med Johan Spanner/Center for Vedvarende Energi om entydig 
definition og omfang af begrebet ”Renovering”.  
 
På forhånd tak og god weekend! 
 
 
Med venlig hilsen  

Martin V. Jarløv 
Akademisk sagsbehandler 
Projekter 
_________________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE  
Økonomiforvaltningen  
Københavns Ejendomme og Indkøb  

Borups Allé 177, 2. sal Bygning D  
2400 København NV  

Mobil 2944 0251 

E-mail e25e@kk.dk 

EAN 5798009781604 
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Agnes Skovlund Jensen

Fra: Kristian Nielsen <KRNI@DI.DK>
Sendt: 17. november 2021 07:26
Til: Agnes Skovlund Jensen; Energistyrelsens officielle postkasse
Emne: Høringssvar til 2020-10926

Energistyrelsen 
Att: Agnes Skovlund Jensen 
 
 
Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet 
om selskabsmæssig udskillelse 
 
Dansk Industri takker for ovennævnte bekendtgørelse i høring. Vi har ingen bemærkninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kristian Nielsen 
Chefkonsulent 
 
(+45) 3377 3345 
(+45) 5213 2375 (Mobil) 
krni@di.dk 
di.dk 

 
 
Læs, hvordan DI behandler og beskytter  
persondata i DI’s Privatlivspolitik 
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Agnes Skovlund Jensen

Fra: Jacob Klivager Vestergaard <jkv@dansksolkraft.dk>
Sendt: 19. november 2021 14:54
Til: Energistyrelsens officielle postkasse
Cc: Agnes Skovlund Jensen
Emne: Høringssvar fra Dansk Solkraft: Udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse 

kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Kære Agnes 
 
I Dansk Solkraft takker vi mange gange for muligheden for at kommentere på udkastet til bekendtgørelsen, men vi 
har ikke umiddelbart nogen kommentarer.  
J nr. 2020 - 10926 
 
Med venlig hilsen 
 

 

Jacob Klivager Vestergaard 
Kommunikationschef  
 

+45 31 15 39 37 
www.dansksolkraft.dk  
Vesterbrogade 1c, 1620 København V 
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Agnes Skovlund Jensen

Fra: Foreningen af Rådgivende Ingeniører <fri@frinet.dk>
Sendt: 18. oktober 2021 13:59
Til: Agnes Skovlund Jensen
Emne: SV: Høring: Udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og 

regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

FRI takker for muligheden for at afgive høringssvar på ovenstående høring.  
  
Vi har ingen bemærkninger til den, da den ikke direkte påvirker rammebetingelserne for rådgivende 
ingeniørvirksomheder. 
  
  
Med venlig hilsen  
  
Ulrik Ryssel Albertsen  

  
Erhvervspolitisk Chef  
Foreningen af Rådgivende Ingeniører  
  

Fra: Agnes Skovlund Jensen <agsj@ens.dk>  
Sendt: 15. oktober 2021 15:12 
Emne: Høring: Udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet 
om selskabsmæssig udskillelse 
  
Til høringsansvarlige 
  
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet 
om selskabsmæssig udskillelse i høring.  
Høringen er offentliggjort på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65630.  
  
Fristen for høringssvar er fredag den 19. november 2021. 
  
Høringssvar til bekendtgørelsen bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med kopi til 
agsj@ens.dk samt angivelse af journalnummer 2020 - 10926. 
  
Vedhæftede dokumenter: Høringsbrev, udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale 
solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse og ekstern høringsliste. 
  
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelse kan rettes til Agnes Skovlund Jensen på agsj@ens.dk 
eller 33927423. 
  
  

Med venlig hilsen / Best regards  
 
Agnes Skovlund Jensen  
Fuldmægtig / Advisor  
Center for vedvarende energi / Centre for Renewables  
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Mobil / Cell +45 33 92 74 23
E-mail agsj@ens.dk
 

 
Danish Energy Agency - www.ens.dk  
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities  
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger  
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Agnes Skovlund Jensen

Fra: CO <CO@co-industri.dk>
Sendt: 18. oktober 2021 10:14
Til: Agnes Skovlund Jensen
Emne: SV: Høring: Udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og 

regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

CO-industri bekræfter modtaget høring. 
 
Vi skal i den forbindelse meddele, at vi ikke agter at afgive høringssvar i det aktuelle emne. 
 

Med venlig hilsen  

f./ Henrik Jensen 
Rikke Høgh Darmer 

Chefsekretær 

 

CO-industri 
Molestien 7, 3. 
2450  København SV 
Telefon dir.: +45 33 63 80 33 
Telefon: +45 33 63 80 00 
rhd@co-industri.dk 

  

  
Fra: Agnes Skovlund Jensen <agsj@ens.dk>  
Sendt: 15. oktober 2021 15:12 
Emne: Høring: Udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet 
om selskabsmæssig udskillelse 
 
Til høringsansvarlige 
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet 
om selskabsmæssig udskillelse i høring.  
Høringen er offentliggjort på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65630.  
 
Fristen for høringssvar er fredag den 19. november 2021. 
 
Høringssvar til bekendtgørelsen bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med kopi til 
agsj@ens.dk samt angivelse af journalnummer 2020 - 10926. 
 
Vedhæftede dokumenter: Høringsbrev, udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale 
solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse og ekstern høringsliste. 
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelse kan rettes til Agnes Skovlund Jensen på agsj@ens.dk 
eller 33927423. 
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Med venlig hilsen / Best regards  
 
Agnes Skovlund Jensen  
Fuldmægtig / Advisor  
Center for vedvarende energi / Centre for Renewables  

Mobil / Cell +45 33 92 74 23 
E-mail agsj@ens.dk
 

 
Danish Energy Agency - www.ens.dk  
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities  
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger  
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Agnes Skovlund Jensen

Fra: Martin Salamon <msa@fbr.dk>
Sendt: 19. november 2021 15:59
Til: Energistyrelsens officielle postkasse
Cc: Forbrugerrådet; Agnes Skovlund Jensen
Emne: SV: Høring: Udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og 

regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse journalnummer 
2020 - 10926

Forbrugerrådet Tænk vurderer, at denne konkrete høring ligger uden for vores for tiden prioriterede 
arbejdsområder og vil derfor undlade at forholde os hertil. Forbrugerrådet Tænk kan således ikke tages til indtægt 
for at støtte forslaget eller for at gøre det modsatte. For en god ordens skyld skal det understreges, at 
Forbrugerrådet Tænk stadig er interesseret i at modtage høringer indenfor området. 

Med venlig hilsen 
  
Martin Salamon 
Cheføkonom / Chief Economist 
  
M +45 4194 7905 / taenk.dk 
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K 
  

 
  
  
Fra: Agnes Skovlund Jensen [mailto:agsj@ens.dk]  
Sendt: 15. oktober 2021 15:12 
Emne: Høring: Udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet 
om selskabsmæssig udskillelse 
  
Til høringsansvarlige 
  
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet 
om selskabsmæssig udskillelse i høring.  
Høringen er offentliggjort på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65630.  
  
Fristen for høringssvar er fredag den 19. november 2021. 
  
Høringssvar til bekendtgørelsen bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med kopi til 
agsj@ens.dk samt angivelse af journalnummer 2020 - 10926. 
  
Vedhæftede dokumenter: Høringsbrev, udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale 
solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse og ekstern høringsliste. 
  
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelse kan rettes til Agnes Skovlund Jensen på agsj@ens.dk 
eller 33927423. 
  
  

Med venlig hilsen / Best regards  
 
Agnes Skovlund Jensen  
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Fuldmægtig / Advisor  
Center for vedvarende energi / Centre for Renewables  

Mobil / Cell +45 33 92 74 23
E-mail agsj@ens.dk
 

 
Danish Energy Agency - www.ens.dk  
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities  
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger  
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