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Høring over udkast til bekendtgørelse om kompensation af elkunder for 

netvirksomhedernes nødvendige omkostninger til nettilslutning, nettab, drift 

og vedligehold for anlæg omfattet af § 30 i VE-loven og de nødvendige 

omkostninger til nettilslutning af anlæg omfattet af elforsyningslovens § 67 

 
Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om kompensation 

af elkunder for netvirksomhedernes nødvendige omkostninger til nettilslutning, 

nettab, drift og vedligehold for anlæg omfattet af § 30 i VE-loven og de nødvendige 

omkostninger til nettilslutning af anlæg omfattet af elforsyningslovens § 67 i høring.  

 

Baggrund og indhold   

Den eksisterende udligningsordning afskaffes som led i Klimaaftale for energi og 

industri mv. 2020 af 22. juni 2020 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, 

Liberal Alliance og Alternativet. Den 17. december 2020 indgik partierne bag 

klimaaftalen en opfølgende aftale om en overgangsordning for 2022. Den 

overgangsordning, der fastsættes i udkastet til bekendtgørelsen skal bygge bro 

mellem det nuværende udligningssystem og det kommende tarifsystem med 

producentbetaling. 

 

Ordningen kompenserer elkunderne i 2022 for de nødvendige omkostninger til 

nettilslutning, nettab, drift og vedligehold, som netvirksomhederne afholder.  

 

Bekendtgørelsen fastsætter de nærmere bestemmelser for administration af 

kompensation og erstatter således den nuværende udligningsordning i 2022. En stor 

del af bekendtgørelsens bestemmelser svarer derfor til kravene for den nuværende 

udligningsordning. 

 

Som noget nyt indføres krav om revisorerklæring i forbindelse med ansøgning om 

kompensation for omkostninger til etablering af nettilslutning, ligesom der indføres et 

generelt krav om fordeling af omkostninger på specifikke kundegrupper på 

netvirksomhedernes hjemmeside, når der er modtaget kompensation.  
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Administrative konsekvenser (for erhvervsliv og borgere)  

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

bekendtgørelse i præhøring. OBR vurderer, at udkast til bekendtgørelse medfører 

administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være 

under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Udkastet til bekendtgørelse vurderes ikke at påvirke virksomhedernes mulighed for 

at udvikle, teste og anvende digitale teknologier og forretningsmodeller og er ikke 

udmøntning af en digital erhvervsrettet løsning. 

 

Ikrafttrædelse 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022. Bekendtgørelsens 

ikrafttræden forudsætter dog, at lovforslag om ændring af lov om elforsyning og 

forskellige andre love vedtages. 

 

Høringsfrist  

Høringssvar til bekendtgørelsen bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse 

ens@ens.dk med kopi til Majken Toft Larsen matl@ens.dk samt angivelse af 

journalnummer 2021-12821. 

 

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 

mandag, den 8. november 2021. 

 

Øvrige oplysninger 

Bekendtgørelsen er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte 

høringsliste, ligesom bekendtgørelsen er offentliggjort på høringsportalen. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Energistyrelsen, specialkonsulent Majken Toft 

Larsen på matl@ens.dk / 33926872. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse. Det bemærkes, at høringssvar vil blive oversendt til 

Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.  

 

Med venlig hilsen 

 

Majken Toft Larsen 

Center for Energiadministration 

Energistyrelsen 
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