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Til høringsparterne 

 

 

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om undtagelse af visse 

kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse  

 

 

Energistyrelsen sender vedlagte udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1137 af 

13. september 2018 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet 

om selskabsmæssig udskillelse i høring. 

 

Ændringen er en konsekvens af Energistyrelsens nye regler om PSO-fritagelse for 

øjebliksforbrug
1
. Ændringen indfører et alternativ til kravet om opfyldelse af 

nettoafregningsreglerne, hvis kommunen alene ønsker at forbruge strømmen fra 

solcelleanlægget samtidig med, at strømmen produceres (øjebliksforbrug).  

Ændringerne i udkast til bekendtgørelsen er fremhævet i forhold til den gældende 

bekendtgørelse. 

 

Baggrund og indhold  

Bekendtgørelsen (nr. 1137 af 13. september 2018) udnytter hjemlen i 

elforsyningslovens § 2, stk. 4, til at undtage visse kommunale solcelleanlæg fra 

elforsyningslovens krav om selskabsmæssig udskillelse, således at nettoafregning 

for disse anlæg vil være mulig.  

 

Energistyrelsens nye regler om PSO-fritagelse for øjebliksforbrug trådte i kraft 1. 

februar 2019. Med disse regler afskaffes den tidligere praksis, hvor anlægsejerne 

skulle søge om tilsagn om nettoafregning inden projektets påbegyndelse, og om 

endelig afgørelse om nettoafregning efter nettilslutning af VE-anlægget. Den nye 

PSO-tariffritagelse gælder det forbrug, som anlægsejeren producerer og forbruger 

direkte og uden, at elektriciteten har været sendt ud på det kollektive 

elforsyningsnet (øjebliksforbrug).  

 

Som konsekvens af disse nye regler forslås den vedlagte ændring af 

bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om 

selskabsmæssig udskillelse. Den foreslåede ændring indsætter et alternativ til 

kravet om opfyldelse af nettoafregningsreglerne, som vil kunne vælges, hvis 

kommunen alene ønsker at forbruge strømmen fra solcelleanlægget samtidig med, 

at strømmen produceres.  

                                                      
1
 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 
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Den foreslåede ændring sikres således, at den tidligere praksis også afskaffes for 

de kommunale solcelleanlæg. 

 

Bekendtgørelsen forventes at kunne træde i kraft 1. marts 2018. 

 

 

Høringsfrist 

Energistyrelsen ønsker, at reglerne skal træde i kraft hurtigst muligt, og må derfor 

beklage den heraf følgende korte høringsfrist. 

 

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om undtagelse af 

visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse kan 

fremsendes pr. e-mail til ens@ens.dk med kopi til tkl@ens.dk:  

 

Senest fredag den 22. februar 2019 

 

Spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Tina Knudsen-Leerbeck tlf. 33 92 67 17, eller 

specialkonsulent Linda Wittorff tlf. 33 92 75 92. 

 

Med venlig hilsen 

 

Tina Knudsen-Leerbeck 

 


