
   

 

 

 

 

 
Til Energistyrelsen 

j. nr. 2021-5833 

 

 

 

 

 

Dansk Energis høringssvar til nettoafregningsbekendtgørelsen og øje-
bliksafregningsbekndtgørelsen 

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere på forslag til ændring af nettoafreg-

ningsbekendtgørelsen og øjebliksafregningsbekendtgørelsen. 

 

Formålet med ændringerne af nettoafregningsbekendtgørelsen og øjebliksafregningsbe-

kendtgørelsen er at gennemføre art. 21, stk. 5 i VE-direktivet, hvorefter VE-egenforbrugerens 

anlæg kan ejes af en tredjepart under VE-egenforbrugerens instruks.  

 

Dansk Energi finder det generelt positivt, at der nu åbnes op for, at tredjeparter kan drive 

elproduktionsanlægget under forbrugerens instruks. I det følgende har Dansk Energi imidler-

tid kommentarer til den nærmere implementering heraf samt til bekendtgørelsernes senere 

bortfald. 

 

Implementering af art. 21, stk. 5 

Det følger af den nye direktivbestemmelse, at:  

 

”VE-egenforbrugerens anlæg kan ejes af en tredjepart eller forvaltes af en tredjepart 

med hensyn til installation og drift, herunder måling, samt vedligeholdelse, forudsat at 

tredjeparten forbliver underlagt VE-egenforbrugerens instrukser. Tredjeparten betrag-

tes ikke selv som en VE-egenforbruger.” 

 

Som følge heraf har Energistyrelsen sendt en bekendtgørelsesændring i høring, som inde-

bærer en ophævelse af identitetskravet i de to bekendtgørelser. Hidtil har det været et krav 

for at blive nettoafregnet eller øjebliksafregnet, at det er 100 pct. samme juridiske enhed eller 

person, der forbruger strømmen, som den, der producerer elektricitet eller varme og elektrici-

tet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug. 

 

Med de foreslåede ændringer er en egenproducent defineret som:  

Egenproducent: Elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med hen-

blik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug 
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Dansk Energi finder det positivt, at der nu med VE-direktivets art. 21, stk. 5, åbnes op for, at 

tredjeparter kan drive elproduktionsanlægget under forbrugerens instruks.  

 

Som vi læser VE-direktivets artikel 21, stk. 5, kunne denne dog godt efterkommes uden en 

ophævelse af kravet om, at det er 100 pct. samme juridiske enhed eller person, der forbruger 

strømmen, som den, der producerer i bekendtgørelserne. Dansk Energi anbefaler i stedet, at 

direktivbestemmelsen implementeres ved at indføre nye regler om, hvem der må eje anlæg, 

som indgår i egenforbrugerens portefølje.  

 

Vi er bekymrede for, at den foreslåede justering, hvor kravet om 100 % samme juridiske en-

hed blot slettes, vil rejse mange fortolkningsspørgsmål om, hvilken betydning ændringen har 

i praksis. Betyder ændringen fx, at man nu må eje/leje/lease produktionsanlægget sammen 

med andre, så man ikke har det alene? En mere ordinær implementering af reglen i artikel 

21, stk. 5, vil være lettere at administrere og rejse mindre fortolkningstvivl.  

 

Vi forudsætter, at bekendtgørelsen fortsat skal forstås sådan, at det skal være 100 pct. den 

samme juridiske enhed eller person som er elkunde for produktionen (E18 målepunkt) og 

forbruget (E17 målepunkt) altså de to målepunkter som kan skifte elleverandør i elmarkedet. 

Og dermed er det den samme enhed, som forbruger og producerer i markedsmæssig hen-

seende, hvorfor kravet i § 2 bør bibeholdes. 

 

Dette understøttes også af, at det fortsat fremgår klart af definitionen af VE-egenforbruger i 

VE-direktivet, at en VE-egenforburger kun kan være én slutkunde. Det danske forslag til im-

plementering bør således ikke kunne føre til, at en VE-egenforbruger kan bestå af flere slut-

kunder, men bør alene fokusere på, at tredjeparter kan drive elproduktionsanlægget under 

forbrugerens instruks 

 

Det fremgår også meget klart af VE-direktivets artikel 21, stk. 5, at tredjeparten skal forblive 

underlagt VE-egenforbrugerens instrukser. Dansk Energi kan ikke se, hvordan dette krav 

overhovedet er implementeret i bekendtgørelsesudkastene. Det bør derfor gøres mere klart, 

hvordan dette krav implementeres i dansk lovgivning.  

 

Endelig er det ikke klart, om bekendtgørelsesændringen medfører ændringer i forhold til el-

afgiftslovens § 2, stk. 5. I elafgiftsloven har der ikke hidtil være indskrevet et krav om 100 % 

samme juridiske enhed. Her står der ”elproducentens (egenproducentens) elproduktionsan-

læg”, og der henvises til nettoafregningsbekendtgørelsens regler. Skal den foreslåede æn-

dring forstås sådan, at den medfører ændringer i forhold til fortolkningen af elafgiftslovens 

regler? 

 

Bekendtgørelsernes bortfald 

Nettoafregningsbekendtgørelsen og øjebliksafregningsbekendtgørelsen angår udelukkende 

PSO og regulerer ikke tariferingen direkte. Derfor er det forventningen, at nettoafregningsbe-

kendtgørelsen og øjebliksafregningsbekendtgørelsen bortfalder den 1. januar 2022. Dermed 

får ovennævnte ændringer kun effekt i 2. halvår 2021. Det bør sikres, at reglerne i VE-

direktivets artikel 21 fortsat er implementeret i dansk ret efter den 1. januar 2022. Dansk 

Energi deltager gerne i dialog herom.   
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Endelig skal det for god ordens skyld nævnes, at Energistyrelsens vejledning til, hvad net-

virksomheder skal påse i medfør af øjebliksafregningsbekendtgørelsen, bør opdateres, når 

bekendtgørelsen ændres. 

 

 

Dansk Energi står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 

 
 

Ane-Katrine Zink Sørensen 



*SAG*

DI’s høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om 
nettoafregning og bekendtgørelse om øjebliksafregning (j.nr. 2021-5833)

DI takker for muligheden for at kommentere på 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 for øjebliksforbrug af 
elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten.

DI har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Louise Bank
Seniorchefkonsulent

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Sendt pr mail til
ens@ens.dk
lwi@ens.dk

  

12. maj 2021
LOBA

DI-2021-22742

mailto:ens@ens.dk
mailto:lwi@ens.dk
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Linda Wittorff

Emne: VS: Høring om ændring af nettoafregningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om 
øjebliksafregning - j. nr. 2021-5833

 

Fra: Foreningen af Rådgivende Ingeniører <fri@frinet.dk>  
Sendt: 20. april 2021 11:37 
Til: Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK> 
Cc: Linda Wittorff <lwi@ens.dk> 
Emne: SV: Høring om ændring af nettoafregningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om øjebliksafregning - j. nr. 
2021-5833 
 
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: Linda Wittorff <lwi@ens.dk>  
Sendt: 16. april 2021 10:53 
Til: Linda Wittorff <lwi@ens.dk> 
Cc: Meranjani Uthayasanger <meu@ens.dk>; Tina Knudsen-Leerbeck <tkl@ens.dk> 
Emne: Høring om ændring af nettoafregningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om øjebliksafregning 
 
 
Energistyrelsen sender hermed nedenævnte bekendtgørelser i høring:  
 

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

 
 
Energistyrelsen anmoder om at evt. høringsvar fremsendes senest den 12. maj 2021. 
 
Høringen vil også blive offentliggjort på Høringsportalen.  

Med venlig hilsen / Best regards  
 
Linda Wittorff  
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Chefkonsulent / Chief Advisor 
Center for VE-administration / Centre for Renewables Administration  

Mobil / Cell +45 33 92 75 92 
E-mail lwi@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  
 



 

 

FSR – danske revisorer 

Kronprinsessegade 8 

DK - 1306 København K  

 

Telefon +45 3393 9191 

fsr@fsr.dk 

www.fsr.dk 

 

CVR. 55 09 72 16 

Danske Bank 

Reg. 9541 

Konto nr. 2500102295 

 

 

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 pro-

duceret på visse anlæg ejet af egenproducenten – j.nr.: 2021-5833 

 

Tak for muligheden for at kommentere udkastene.  

 

Vi har ingen kommentarer af regnskabs- eller revisionsmæssig karakter. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Jeanette Staal Alexander Munkholm Bruun 

formand for FSR – danske revisorers For-

syningsarbejdsgruppe 

student 

 

  

   

 

Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577  København V 

Att.: Chefkonsulent Linda Wittorff  

 

Pr. e-mail: ens@ens.dk; cc: lwi@ens.dk  

28. april 2021 

mailto:ens@ens.dk
mailto:lwi@ens.dk
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Energinet

Tonne Kjærsvej 65

DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk

CVR-nr. 28980671

Dato:
12. maj 2021

Forfatter:
SGL/SGL

NOTAT

HØRINGSSVAR -

NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSE OG

BEKENDTGØRELSE OM ØJEBLIKSAFREGNING

Energinet takker for muligheden for at komme med kommentarer til de foreslåede ændringer

til ændring af 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 egenprodu-

centen (bekendtgørelse om øjebliksafregning).

Energinet har gennemgået lovforslagene med fokus på de emner, der har særlig betydning for

Energinet, og har målrettet kommenteringen til disse.

1. Energinets bemærkninger

1.1 Nettoafregningsbekendtgørelsen

§ 2-Egenproducent

Det bør overvejes, om definitionen ”egenproducent” skal erstattes med den nye definition

”VE-egenforbruger” og som konsekvens deraf erstatte ”egenproducent” med ” VE-

egenforbruger” i bekendtgørelsen.

»VE-egenforbruger«: en slutkunde, der opererer på sin lokalitet inden for afgrænsede områder

eller, hvis en medlemsstat tillader det, på andre lokaliteter, og som producerer vedvarende

elektricitet til eget forbrug og som kan lagre eller sælge egenproduceret vedvarende elektrici-

tet, forudsat at disse aktiviteter — for så vidt angår andre VE-egenforbrugere end husholdnin-

ger — ikke udgør deres primære forretnings-eller erhvervsmæssige virksomhed

§ 2, stk. 7-Vedvarende energikilder

Skal referencen til vedvarende energikilder fortsat være lov om fremme af vedvarende energi

eller EU 2018/2001. Der er konstateret diskrepans mellem disse.
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§ 16 – Retningslinjer for målinger 

Energinet foreslår § 16 ændret. Alle målinger defineres af Energinets forskrift D1 - Afregnings-

måling, hvorfor de aktuelle retningslinjer alene henviser til forskrift D1, som er udarbejdet un-

der Elforsyningslovens § 22, stk. 3. Derfor foreslår Energinet, at § 16 stk. 2, i nettoafregningsbe-

kendtgørelsen fjernes og at stk. 3 tilpasses tilsvarende. En fjernelse af stk. 2 vil ikke ændre på 

kravet for målinger i markedet, da der i dag ikke skelnes mellem målinger til nettoafregning el-

ler til ikke-nettoafregning. En fjernelse vil være en administrativ lettelse for både Energistyrel-

sen og Energinet. Alternativt kunne stk. 2 lyde, at målinger foretages i henhold til EFL § 22 stk. 

3.  

 

”§ 16. Energistyrelsen træffer afgørelse om anmodning om nettoafregning, herunder beregning 

af nettoafregning og opgørelse af egenproducentens køb og salg af elektricitet på elmarkedet.  

Stk. 2. Energinet fastsætter retningslinjer for udførelse af målinger til brug for nettoafregning 

og størrelsen af den gennemsnitlige elproduktion for nærmere angivne anlæg. Retningslinjerne 

godkendes af Energistyrelsen.  

Stk. 3. Energistyrelsens formular og ledsagende vejledning i henhold til stk. 1 offentliggøres på 

hjemmesiden www.ens.dk. Energinets retningslinjer offentliggøres på www.energinet.dk.” 

 

 

1.2 Bekendtgørelse om øjebliksafregning 

§ 2 - Egenproducent 

Det bør overvejes om definitionen ”egenproducent” skal erstattes med den nye definition ”VE-

egenforbruger”. 

 

»VE-egenforbruger«: en slutkunde, der opererer på sin lokalitet inden for afgrænsede områder 

eller, hvis en medlemsstat tillader det, på andre lokaliteter, og som producerer vedvarende 

elektricitet til eget forbrug og som kan lagre eller sælge egenproduceret vedvarende elektrici-

tet, forudsat at disse aktiviteter — for så vidt angår andre VE- egenforbrugere end husholdnin-

ger — ikke udgør deres primære forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed 

 

§ 2, stk. 7 - Vedvarende energikilder 

Skal referencen til vedvarende energikilder fortsat være lov om fremme af vedvarende energi 

eller EU 2018/2001. Der er konstateret diskrepans mellem disse. 

 

§ 3 – Eget produktionsanlæg 

Egenproducenter fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet 

for sit øjebliksforbrug af elektricitet produceret på eget elproduktionsanlæg, 

 

Det bemærkes, at nuværende ordlyd ”produceret på eget elproduktionsanlæg” kan skabe for-

virring i forhold til om produktionsanlæg kan ejes af 3. part. 

 

§ 4 – Eget produktionsanlæg  

Egenproducenter fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som hel-

hed, for sit øjebliksforbrug af elektricitet produceret på eget elproduktionsanlæg, 

 

http://www.ens.dk/
http://www.energinet.dk/
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Det bemærkes, at nuværende ordlyd ”produceret på eget elproduktionsanlæg” kan skabe for-

virring i forhold til om produktionsanlæg kan ejes af 3. part. 

 

 

Hvis nærværende høringssvar giver anledning til spørgsmål eller noget ønskes uddybet, kan 

Energinet kontaktes på myndighed@energinet.dk 

 
 
 
Med venlig hilsen 

Sisse Guldager Larsen 

  
Myndighedsenheden 
Energinet 
 

mailto:myndighed@energinet.dk
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Fjernvarmens Hus 

Merkurvej 7 

DK-6000 Kolding 

Tlf. +45 7630 8000 

mail@danskfjernvarme.dk 

www.danskfjernvarme.dk 

cvr dk 55 83 10 17 

 

 12. maj 2020 

 

 

Dansk Fjernvarmes høringssvar vedrørende ændring af be-
kendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af 
elektricitet (Nettoafregningsbekendtgørelsen) og udkast til 
ændring af bekendtgørelse fritagelse for betaling til dæk-
ning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov 
om elforsyning (Øjebliksbekendtgørelsen) 
 

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar vedrørende ovenstående bekendtgørelser, 

som har til formål at implementere EU’s VE direktiv mht. VE-egenforbrugere.  

 

Hovedproblemstilling 

I nuværende bekendtgørelser er der et identitetskrav om at egenforbrugere, dvs. forbru-

gere som producerer elektricitet til eget forbrug, skal være samme juridiske enhed eller 

person. Dette identitetskrav ophæves. Mange af de administrative opgaver i forbindelse 

med de to bekendtgørelser flyttes fra  Energinet til Energistyrelsen. Derudover ændres 

der ikke  meget i bekendtgørelserne, uanset at EU’s VE-direktiv lægger op til øget lokal 

energiintegration samt øget lokal energifleksibilitet. 

 

Konklusion 

Implementeringen af EU’s VE direktiv i nettoafregningsbekendtgørelsen samt i øjebliks-

bekendtgørelsen anses af Dansk Fjernvarme som det mindst mulige i forhold til VE-direk-

tivet, dvs. de barrierer som er indskrevet i de to bekendtgørelser, som hindrer elproduce-

rende anlæg i reelt at indgå i VE-fællesskaber samt i at levere til lokale og egne forbrugs-

anlæg opretholdes. 

 

Nettoafregning kan fortsat kun etableres på det tidspunkt, hvor det elproducerende anlæg 

etableres. Det forhindrer eksisterende elproducerende anlæg, som f.eks. kraftvarmevær-

ker, vindmøller og solcelleanlæg i at indgå i VE-fællesskaber og/eller i at levere til lokale 

eller egne forbrugsanlæg. Dette kan blive dødsstødet for eksisterende kraftvarmeanlæg, 

idet de fratages muligheden for synergi med egne lokale varmepumper, PtX anlæg, elpa-

troner mv. Dermed kommer det Danske elsystem til at miste denne back-up kapacitet. 

Manglen på back-up kapacitet er især synligt i øjeblikket i Østdanmark, hvor der efterhån-

den er mangel på kraftkapacitet til spidslastsituationer. Det kan tillige fremskynde nedtag-

ning af frikørte vindmøller.   

 

Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs gade 43 

1577 København V 

 

Mail: ens@ens.dk; lwi@ens.dk 

mailto:ens@ens.dk
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Generelt 

Danmark har på en lang række punkter været førende i forbindelse med omstilling fra det 

fossile energisystem til et effektivt og fleksibelt system baseret på vedvarende energikil-

der. På et punkt har Danmark dog ikke formået at været førende. Danmark har insisteret 

på at opretholde et forældet betalingssystem for elektricitet som med tiden har bevæget 

sig langt væk fra at være omkostningsægte og er blevet særdeles forvridende. Et politisk 

behov for at få finansieret offentlige omkostninger via elsystemet kombineret med en re-

gulering, som fokuserer på indtægtsrammer, har medført, at beslutningstagerne via netto-

afregningsbekendtgørelsen og øjebliksbekendtgørelsen har etableret et værn mod lokal 

energiintegration og fleksible VE-løsninger som fastholder det forældede betalingssy-

stem. Værnet består i at bekendtgørelserne forbyder nettoafregning med mindre der sø-

ges herom på tilslutningstidspunktet. Modtager et elproduktionsanlæg tilskud på etable-

ringstidspunkter er betingelsen for tilskuddet at elektriciteten leveres til nettet. Disse to 

modsatrettede krav medfører at nettoafregning dermed ikke er muligt for langt de fleste 

elproducerende anlæg i Danmark, som for de flestes vedkommende på et eller andet 

tidspunkt har modtaget tilskud. Tilsvarende kan nettoafregning ikke blive en del af forret-

ningsplanen for nye anlæg baseret på tidsbegrænset tilskud. 

 

Det er på den lange bane ikke hensigtsmæssigt at opretholde dette værn, idet det vil føre 

til et vertikalt energisystem med unødvendige omkostninger til transport af energi samt 

lange transportlinjer. Hvis f.eks. et decentralt kraftvarmeværk ikke må forsyne sin egen 

varmepumpe direkte vil det føre til at kraftvarmeanlægget lukkes, da dens marginale var-

meproduktionspris bliver for høj sammenlignet med varmepumpen. Som erstatning for 

kraftvarmeanlægget må der etableres elforsyning til import af den manglende kapacitet, 

som ikke længere leveres af kraftvarmeanlægget lokalt eller der må etableres nyt lokal 

kapacitet andetsteds. Derudover vil eksemplet medføre, at fjernvarmeværket etablerer en 

varmepumpe som erstatning for kraftvarmeanlægget. Denne varmepumpe skal tillige 

have en ny elforsyning, idet varmepumpens elforbrug nu udelukkende må leveres udefra. 

Både etablering af transportsystem for den produktionskapacitet der forsvinder samt det 

ekstra forbrug som kommer i stedet for via varmepumpen er unødvendig, fordyrende, in-

effektiv samt ude af trit med den udvikling der er i gang mht. øget integration af energisy-

stemerne.     

 

EU’s Elmarkedsdirektiv såvel som VE-direktiv lægger op til at ændre denne tilgang til el-

systemet og det er ærgerligt at Danmark kun vælger at gennemføre en lillebitte ændring 

omkring ejerskab som ikke flytter meget pga. de øvrige barrierer som opretholdes.  

 

Dansk Fjernvarme opfordrer derfor til, at bestemmelsen om, at nettoafregning kun kan 

søges på tilslutningspunktet fjernes, således at fleksibiliteten og energiintegrationen i el-

systemet kan øges uden at aktørerne må vente på at tarifsystemet gøres omkostnings-

ægte. Det er en lille ting, det koster ikke eksisterende forbrugere noget, idet det er et nyt 

elforbrug som kobles på eksisterende elproduktionsenheder direkte. Tværtimod, der spa-

res omkostninger, idet der frigøres kapacitet i elnettet til mere lokal forbrug og produktion 

jf. eksemplet.  
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Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

John Tang  Chefkonsulent 

Dansk Fjernvarme 

jt@danskfjernvarme.dk 

Tlf: +45 24 42 88 84 



 

Energistyrelsen 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Sendt til: ens@ens.dk med kopi til lwi@ens.dk 
j.nr. 2021-5833 
 

Den 10. maj 2021 

 

 

Høring over udkast til nettoafregningsbekendtgørelse og bekendtgørelse 

om øjebliksafregning  

 

Energistyrelsen har den 16. april 2021 sendt to udkast til bekendtgørelser om 

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 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 (Øjebliksafregningsbekendgørelsen). 

 

Danske Advokater takker for muligheden for at udtale sig om de to udkast til 

bekendtgørelser.  

 

Bekendtgørelserne, som har været behandlet i Danske Advokaters fagudvalg for 

Energi og Forsyning, giver Danske Advokater anledning til følgende bemærkninger: 

 

Ved bekendtgørelsesudkastene ophæves kravet om, at et VE-anlæg skal være 100 pct. 

ejet af egenproducenten for at få adgang til nettoafregning og øjebliksafregning. 

Formålet med bekendtgørelsesudkastene er at gennemføre art. 21(5) i VE II-

direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001 af 11. december 2018 

om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning)).  

 

Det fremgår af VE II-direktivet, art. 21(5), at et VE-anlæg kan ejes af en tredjepart 

eller forvaltes af en tredjepart med hensyn til installation og drift samt 

vedligeholdelse, forudsat at tredjeparten forbliver underlagt VE-egenforbrugerens 

instrukser. Tredjeparten vil ikke i den sammenhæng betragtes som en VE-forbruger.  

 

VE-egenforbruger bliver i direktivet, art. 2, nr. 14, defineret som ”en slutkunde, der 

opererer på sin lokalitet inden for afgrænsede områder eller, hvis en medlemsstat 
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tillader det, på andre lokaliteter, og som producerer vedvarende elektricitet til eget 

forbrug og som kan lagre eller sælge egenproduceret vedvarende elektricitet, 

forudsat at disse aktiviteter — for så vidt angår andre VE-egenforbrugere end 

husholdninger — ikke udgør deres primære forretnings- eller erhvervsmæssige 

virksomhed”.  

 

Egenproducent defineres i bekendtgørelsesudkastene med de foreslåede ændringer 

som en ”elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med 

henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug”, jf. § 2, nr. 1.  

 

Efter Danske Advokaters opfattelse vil den med bekendtgørelsesudkastene foreslåede 

definition af ”egenproducent” ikke efter en naturlig sproglig fortolkning omfatte 

tilfælde, hvor en tredjepart ejer anlægget, hvilket der er krav om efter VE II-

direktivet. Danske Advokater opfordrer til, at definitionen af egenproducent 

uddybes, så der sikres overensstemmelse med kravene i VE II-direktivet. 

 

Endvidere er det med definitionen uklart, hvordan man opnår status som 

egenproducent, hvis tredjemand helt eller delvist ejer anlægget, samt hvilke 

betingelser der knytter sig hertil. Det er således uklart, hvorvidt man med den 

nuværende formulering kan dele ejerskab til VE-anlægget mellem en eller flere 

parter, og hvordan disse ejere i så fald kan opfylde kravet om tilslutning i egen 

forbrugsinstallation. En præcisering og/eller uddybende forklaring til reglerne 

udbedes. 

 

Til sammenligning er der i Nettoafregningsbekendtgørelsen og 

Øjebliksafregningsbekendtgørelsen vedrørende lejeforhold stillet krav om, at 

anlægget skal stå til rådighed for lejeren for, at denne skal være berettiget til 

nettoafregning. Det står ikke Danske Advokater klart, hvilke betingelser der vil gælde 

for nettoafregning, hvor VE-anlægget er helt eller delvist ejet af en tredjemand. Efter 

Danske Advokaters opfattelse bør der derfor enten indsættes nogle betingelser eller 

præciseres, hvornår der kan opnås nettoafregning i de tilfælde, hvor VE-anlægget 

ejes af en anden part end den, der forbruger strømmen.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Nikoline Sneholt 

Juridisk konsulent 

nsn@danskeadvokater.dk 
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NOTAT

Til Energistyrelsen

KL's høringssvar om ændring af 
nettoafregningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om 
øjebliksafregning

Hermed fremsendes KL’s høringssvar om ændring af 
nettoafregningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om øjebliksafregning.

Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af
høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den
efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

Generelle kommentar
Den nye politiske aftale fra december 2018 vurderes kun at være en 
minimumsimplementering af VE-direktivet og klimaaftalen om energi og 
industri. 

Ændring af nettoafregningsbekendtgørelse er en implementeringen af VE II-
direktivets art. 21, stk. 5, om at en VE-egenforbrugers, herunder 
kommunernes anlæg, også kan ejes af en tredjepart.

Det betyder, at identitetskravet i § 3 stk. 3, i nettoafregningsbekendtgørelsen 
ændres i ovennævnte bekendtgørelser. Det betyder, 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, 
ophæves. 

KL havde gerne set at det ikke kun var identitetskravet i 
nettoafregningsbekendtgørelsen der var blevet ændret, men hele 
identitetskravet, så kommunerne udover at kunne egenforbruge, ikke forsat 
skulle betale en elafgift, men kan aftage egenproduceret strøm uden at 
pålægges moms og afgifter.

Energistyrelsen har estimeret, at staten, hvis kommunerne fremover ville 
kunne opsætte solcelleanlæg på de kommunale tage uden at skulle betale 
afgifter, ville få et tab på 1,7 milliarder ud af de ca.112 milliarder, som staten 
får i elafgifter fra 2020 til 2030. 

Det er uvist, om modregning der sker i kommunernes bloktilskud, i så fald   
kommunerne måtte oplever en besparelse eller de sælge el til nettet, er 
fratrukket de 1,7 milliarder. 

KL mener ikke at besparelsen står mål med det manglende incitament til 
opsætning af solceller på de kommunale tage.

Med venlig hilsen

Maja Clemmensen
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Linda Wittorff

Emne: VS: Høring om ændring af nettoafregningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om 
øjebliksafregning j. nr. 2021-5833

 

Fra: Martin Salamon <msa@fbr.dk>  
Sendt: 13. maj 2021 14:27 
Til: Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK> 
Cc: Forbrugerrådet <hoeringer@fbr.dk>; Linda Wittorff <lwi@ens.dk> 
Emne: SV: Høring om ændring af nettoafregningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om øjebliksafregning j. nr. 
2021-5833 
 
Forbrugerrådet Tænk har ikke bemærkninger til det i høring fremsendte udkast til ændring af 
nettoafregningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om øjebliksafregning. 
 
 
Martin Salamon 
Cheføkonom / Chief Economist 
  
M +45 4194 7905 / taenk.dk 
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K 
  

 
 
 
 

Fra: Linda Wittorff [mailto:lwi@ens.dk]  
Sendt: 16. april 2021 10:53 
Til: Linda Wittorff 
Cc: Meranjani Uthayasanger; Tina Knudsen-Leerbeck 
Emne: Høring om ændring af nettoafregningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om øjebliksafregning 
 
 
Energistyrelsen sender hermed nedenævnte bekendtgørelser i høring:  
 

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

 
 
Energistyrelsen anmoder om at evt. høringsvar fremsendes senest den 12. maj 2021. 
 
Høringen vil også blive offentliggjort på Høringsportalen.  

Med venlig hilsen / Best regards  
 
Linda Wittorff  
Chefkonsulent / Chief Advisor 
Center for VE-administration / Centre for Renewables Administration  

Mobil / Cell +45 33 92 75 92 
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E-mail lwi@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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VedvarendeEnergis kommentar til ændring af 
Bekendtgørelse om nettoafregning for 
egenproducenter af elektricitet 
(nettoafregningsbekendtgørelsen) og 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 
(øjebliksafregningsbekendtgørelsen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Miljøorganisationen VedvarendeEnergi anerkender at der med de to bekendtgørelser 
sker en delvis implementering af EU’s VE-direktiv bestemmelser om VE-egenforbrugere; 
men bekendtgørelserne bør også gennemføre de øvrige bestemmelser i VE-direktivet, 
som ikke er omfattet af Borgerenergifællesskabs-bekendtgørelsen eller andre regler og 
love. Derfor foreslår vi at bekendtgørelserne ændres, så de også gennemfører VE-
direktivets bestemmelse om at VE-egenforbrugere (i bkg. benævnt egenproducenter) skal 
kunne producere el til forbrug på egen lokalitet uden at være underlagt nogen gebyrer 
eller afgifter ved egenproduceret VE-el. Til at gennemføre dette foreslår vi at §1 i 
bekendtgørelserne ændres som følger: 
 

I øjebliksafregningsbekendtgørelsen indføres følgende ændringer: 
 
§ 1. Efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fritages en egenproducent helt eller 
delvis for at betale nogen gebyrer eller afgifter, herunder beløb til dækning af offentlige 
forpligtigelser også omfattende, herunder pristillæg til miljøvenlig elektricitet, i forhold til 
egenproduceret elektricitet, der forbliver på egen lokalitet (ntens eget øjebliksforbrug) af 
elektricitet. 
 
§4. Egenproducenter fritages for at betale nogen gebyrer eller afgifter, herunder beløb til 
dækning af de offentlige forpligtelser som helhed, for sit øjebliksforbrug af elektricitet på 
egen lokalitet produceret på eget elproduktionsanlæg, såfremt anlægget har en nominel 
effekt på eller mindre end 
 1) 50 kW for solcelleanlæg,  
2) 3025 kW for andre elproduktionsanlæg baseret på vedvarende energivindmøller, eller  
3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som ikke nævnt i nr. 1 eller nr. 2. 
 

(§3 konsekvensrettes 
 

Ny paragraf indsættes: 
§9 Egenproducenter kan indgå peer-to-peer handelsaftaler med andre forbrugere, 
herunder andre egenproducenter. De skal i den forbindelse ved brug af det kollektive elent 
(distributionsnet og hvor relevant transmissionsnet) tilbydes tariffer, der afspejler de 
forholdsmæssige omkostninger for det kollektive ved den transporterede elektricitet. 
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I nettoafregningsbekendtgørelsen indføres følgende ændringer: 
 
§ 1. Ved nettoafregning efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fritages en 
egenproducent helt eller delvis for at betale nogen gebyrer eller afgifter, herunder beløb 
til dækning af offentlige forpligtelser, i forhold til egetforbruget af elektricitet. 

 
 

De her foreslåede ændringer indfører de dele af VE-direktivet Art.21.2 og 21.3, der 
ellers ikke vil blive gennemført i Danmark. Det er vigtigt at de gennemføres, både 
fordi de vil indføre de krævede EU-regler i dansk lovgivning og fordi de vil støtte den 
danske omstilling til vedvarende energi, herunder mulighed for borgernes deltagelse, 
hvilket vil bidrage til at Danmark når klimamål m.m..  
 
Udover de her foreslåede ændringer, skal der i Danmark indføres en befordrende 
ramme for at fremme og lette udviklingen af VE-egetforbrug med bl.a. incitamenter 
til, at ejere af bygninger skaber muligheder for VE-egetforbrug, herunder for lejere. 
Dette er ikke gennemført med de vedtagne love eller foreslåede bekendtgørelser. 
 
 
Uddybning af forslag og yderligere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye 
Olesen. 
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