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Til høringsparterne  

 

 

Energistyrelsen sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 999 af 29. 

juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet med senere ændrin-

ger, i høring.  

 

Høringssvar bedes sendes til: anuw@ens.dk senest mandag den 11. januar 2021 

med kopi til ens@ens.dk med angivelse af journalnummer 2019-97497.  

Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen: hoeringsportalen.dk.  

 

Baggrund og indhold  

Den årsbaseret nettoafregningsordning fritager egenproducenter, for at betale beløb 

til dækning af offentlige forpligtelser i forhold til egetforbrug af elektricitet. Ved æn-

dring af ordningen, indsættes der en ansøgningsfrist for, hvornår Energistyrelsen se-

nest skal have modtaget anmodning om at komme på ordningen fra egenproducen-

ter, der ikke allerede bliver afregnet på årsbasis og som opfylder betingelserne for 

årsbaseret nettoafregning efter §§ 20 eller 21 i bekendtgørelsen. Formålet med æn-

dringen er at sikre en de facto udløb af administrationen af ordningen. 

 

Det foreslås, at fristen for hvornår Energistyrelsen senest skal have modtaget en 

anmodning, fastsættes til den 31. august 2021. På tidspunktet for den foreslåede frist 

har egenproducenter haft mere end 7 ½ år til at anmode Energistyrelsen om at blive 

omfattet af ordningen.  

 

Den foreslåede ændring vil alene have betydning for egenproducenter, hvis anmod-

ning er modtaget af Energistyrelsen efter fristen. De egenproducenter, hvis anmod-

ning modtages efter fristen, kan ikke omfattes af ordningen, uanset at betingelserne 

i henholdsvis §§ 20 eller 21 er opfyldt. Samtidig med ikrafttrædelse af ændringsbe-

kendtgørelsen vil Energistyrelsen sikre en bred orientering, så egenproducenter, der 

har ret til at blive omfattet af ordningen, informeres om ansøgningsfristen.  

 

Ikrafttrædelse  

Det forventes, at ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2021.  

 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at modtagne høringssvar vil blive offentliggjort 

på høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af 

høringssvar, herunder afsenders navn og e-mailadresse.   

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anne Uwamariya, anuw@ens.dk, tlf. 33 92 74 27. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne Uwamariya 

Kontor/afdeling 

Center for vedvarende 
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