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Energistyrelsen 

 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

Høringsbrev 
 

 

 

 

Til høringsparterne 

 

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om nettoafregning for 

egenproducenter af elektricitet og udkast til ændring af bekendtgørelse om 

fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a 

og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på 

visse anlæg ejet af egenproducenten 

 

Energistyrelsen sender vedlagte udkast til ændring af følgende bekendtgørelser i 

høring: 

 

- Bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af 

elektricitet (nettoafregningsbekendtgørelsen) og  

- Bekendtgørelse nr. 100 af 29. januar 2019 om fritagelse for betaling til dækning af 

offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for 

øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten 

(øjebliksafregningsbekendtgørelsen). 

 

Det er alene de dele, der fremgår med ændringsmarkeringer, der er genstand for 

nærværende høring.  

 

Energistyrelsen anmoder om, at eventuelle høringssvar sendes til ens@ens.dk 

med kopi til lwi@ens.dk mærket j. nr. 2021-5833, senest den 12. maj 2021.  

 

Baggrund og indhold 

Formålet med bekendtgørelsesudkastene er at gennemføre dele af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af 

anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning), EU-Tidende 

2018, nr. L 328, s 82 (herefter VE II-direktivet) 

 

Det følger af VE II-direktivets art. 21, stk. 5, at VE-egenforbrugerens anlæg også 

kan ejes af en tredjepart. Det vurderes, at denne artikel medfører, at man skal have 

mulighed for at være VE-egenforbruger uden, at man selv ejer VE-anlægget. 
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Som følge heraf ændres ovennævnte bekendtgørelser således, at det eksisterende 

identitetskrav om, at det er 100 pct. samme juridiske enhed eller person, der 

forbruger strømmen, som den, der producerer elektricitet eller varme og elektricitet 

med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug, ophæves. 

 

Endeligt er der foretaget en sammenskrivning af den gældende 

nettoafregningsbekendtgørelse samt senere ændringsbekendtgørelse, således at 

der efter 30. juni 2021 alene forefinde én bekendtgørelse om nettoafregning.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget udkast til 

bekendtgørelser i præhøring. OBR vurderer, at udkast til bekendtgørelser ikke 

medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Og har dermed ikke 

yderligere kommentarer.  

 

Ikrafttrædelse 

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

 

Høringsfrist 

Energistyrelsen anmoder om, at eventuelle høringssvar sendes til ens@ens.dk 

med kopi til lwi@ens.dk mærket j. nr. 2021-5833, senest den 12. maj 2021.  

 

Der vedlægges en liste over høringsparterne.  

 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at modtagne høringssvar vil blive offentliggjort 

på www.hoeringsportalen.dk. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til 

offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Linda Wittorff på tlf. 33 92 75 92, 

eller specialkonsulent Tina Knudsen-Leerbeck på tlf. 33 92 67 17.  

 

Med venlig hilsen 

 

Linda Wittorff 
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