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Miljøorganisationen VedvarendeEnergi følger med interesse dansk gennemførsel 
af EU’s elmarkedsdirektiv (EU) 2019/944, EU’s vedvarende energi direktiv 
(EU)2018/2001 og elmarkeds-forordningen, EU2019/943 art. 5. De kan blive vigtige 
for den danske grønne omstilling, hvis de gennemføres så de giver bedre 
muligheder for lokal og folkelig deltagelse i omstillingen af elproduktion og 
forbrug. Derfor sender vi hermed en række kommentarer og forslag.  
 
Da vi ikke finder at den foreslåede gennemførsel med udkastet af 7/7 2020 til 
forslag til lov om ændring af lov om elforsyning giver en rimelig eller tilstrækkelig 
gennemførsel af EU-direktiverne for at understøtte aktive forbrugere og 
energifællesskaber, opfordrer vi til at vore forslag indføjes i lovforslaget. 
 
Udkastet til lovforslag gør i stort omfang elforsyningsloven til en rammelov for de 
bekendtgørelser, der skal fastlægge regler for aktive forbrugere og 
energifællesskaber. Selvom der kan være gode grunde til at detaljer i en lovgivning 
gennemføres med bekendtgørelser, bør hovedpunkterne gennemføres med lov, 
da det giver bedre sikkerhed for aktører underlagt reglerne, en bedre demokratisk 
kontrol og mere overskuelige regler. Konkret foreslår vi derfor at hovedpunkter i 
EU direktiverne for aktive forbrugere, VE-egenforbrugere, 
borgerenergifællesskaber samt VE-fællesskaber gennemføres med ændringer i 
elforsyningsloven, samt i andre relevante love. Det bør omfatte: 

• At elforsyningsloven and andre love gør det klart at bekendtgørelser skal 
give et gunstigt regelsæt for borgerenergifællesskaber, som angivet i 
elmarkedsdirektivet art. 16.1. 

• At borgerenergifællesskaber (og VE fællesskaber), der producerer og/eller 
lagrer VE fritages for balanceansvar op til 400 kW (fra 2026 op til 200 kW), 
som elmarkeds-forordningen, EU2019/943 art. 5 giver mulighed for. 

• At aktive kunder har ret til at sælge deres el gennem aggregering, samt 
deltage i fleksibilitetsordninger eller energieffektivitetsordninger, som det 
fremgår at elmarkedsdirektivets art. 15.2. 

• At borgerenergifællesskaber gives de samme muligheder som der er 
foreslået for aggregatorer i lovudkastet af 7/7 2020. Det er en konsekvens 
af at de skal have et gunstigt regelsæt og at de ikke skal forskelsbehandles, 
ifølge elmarkedsdirektivet art 16.1 . 

• Definitioner af borgerenergifællesskaber, VE egenforbrugere og VE 
fællesskaber skal med i loven, ikke kun i bekendtgørelser. 
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• Hvor borgerenergifællesskaber giver fordele i form af mindre belastning af 
net ved lokalt forbrug og lagring samt fleksibilitet i produktion og forbrug 
og dermed mindre nettab samt mindre netforstærkning bør fordelene 
afspejles i borgerenergifællesskabetl nettariffer (distributions og 
transmissionstarif) og/eller nettilslutningstarif. Det bør være en del af det 
gunstige regelsæt nævnt i eldirektivet art. 16.1. Det kan gøres med 
henvisning til elmarkedsforordningen art. 18, hvoraf det fremgår at 
størrelsen af tariffer skal, hvor det er hensigtsmæssigt, udsende 
lokaliseringsbestemte signaler på EU-plan. El, der ikke passerer 
transmissionettet, bør således ikke betale transmissionstarif. 

• At borgerenergifællesskaber (incl. VE-fællesskaber) har ret til at eje, 
etablere, købe eller leje distributionsnet og til selvstændigt at forvalte 
dem, hvor det bidrager til den grønne omstilling med øget brug af 
vedvarende energi. Disse rettigheder følger elmarkedsdirektivets art. 
16.2b. Det foreslås i lovudkastet at disse rettigheder ikke gennemføres i 
Danmark, hvilket vi mener er uheldigt begrænsende for deres muligheder 
for at bidrage til den grønne omstilling. Rettighederne bør gennemføres 
hvor borgerenergifællesskaberne bidrager til den grønne omstilling, f.eks. 
hvor de kan forbinde lokal produktion af VE med forbrug og lagring uden i 
væsentligt omfang at investere i net parallelt med det offentlige elnet. 

 
Det foreslås i lovudkastet at definere en aktiv kunde som en forbruger, der 
forbruger eller lagrer el produceret på dennes lokalitet. Det bør præciseres at 
afgrænsningen af en aktiv forbruger er det målepunkt, der afgrænser forbrugeren 
fra det offentlige elnet (forbrugerens afregningsmåler), uanset om forbrugerens 
installation går over flere matrikler. Begrebet ”lokalitet” er ikke defineret i 
elforsyningsloven og en evt. opdeling af en elforbrugers ejendom i flere matrikler 
bør ikke være en barriere for at være aktiv forbruger. 
 
Det foreslås i lovudkastet (i bemærkningerne) at borgerenergifællesskaber skal 
have en aftale med elhandelsselskaber eller selv etableres som elhandelsselskaber. 
Det er imod elmarkedsdirektivets art.15.1e, hvoraf det fremgår at staten skal 
opstille et gunstigt regelsæt for borgerenergifællesskaber, hvor det sikres at de er 
omfattet af rimelige og forholdsmæssige procedurer. Et krav om at samarbejde 
med eller etablere et elhandelsselskab er ikke et rimeligt eller forholdsmæssigt 
krav og kan ikke være en del af et gunstigt regelsæt. 
 
På den baggrund foreslår vi at der sikres en mulighed for uafhængighed af 
elhandelsselskaber ved at sikre afsætningsmuligheder for el fra aktive forbrugere 
og borgerenergifællesskaber på rimelige vilkår. I dag er der kun ganske få 
elhandelsselskaber, der tilbyder at købe el fra aktive forbrugere. I mangel af et reelt 
marked, bør staten sikre afsætningen. Det bør også være en del af det gunstige 
regelsæt, der skal gennemføres med elmarkedsdirektivet art. 16.1. 
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Det foreslås i lovudkastet (i bemærkningerne) at borgerenergifællesskaber skal 
betale et særskilt gebyr til netvirksomheden for dets samarbejde med 
borgerenergifællesskabet. Det er vigtigt at dette gebyr ikke bliver en hindring for 
borgerenergifællesskaber, idet det så er i modstrid med den gunstige ramme, som 
reglen skal være en del af ifølge.  
 
Da også dansk gennemførsel af VE-direktivet vil kræve ændringer af 
elforsyningsloven, foreslår vi at regler for VE-egenforbrugere og VE-fællesskaber i 
VE-direktivet indføres i elforsyningsloven samtidig med gennemførslen af reglerne 
i elmarkedsdirektivet. Det vil sikre en sammenhængende gennemførsel af 
direktiverne og forhindre at elforsyningsloven skal ændres to gange med kort 
mellemrum. Derfor foreslår vi at reglerne for VE-egenforbrugere og VE-
fællesskaber også indføres i elforsyningsloven med den aktuelle ændring. Konkret 
foreslår at vi at følgende indføres i elforsyningsloven: 

• VE-egenforbrugeres ret til at sælge ”peer-to-peer” til andre forbrugere uden at 
blive registreret som elselskaber. Et krav om registrering som elhandelsselskab 
vil være en uforholdsmæssig procedure, som skal undgås iflg. VE-direktivet art. 
21.2a. 

• VE-egenforbrugeres ret til at bruge egenproduceret el og lagre el uden gebyrer 
eller afgifter , som angivet i VE-direktivet art. 21.2a,iii. 

• Der indføres en befordrende ramme for at fremme og lette udviklingen af VE-
egetforbrug, som skal fjerne ubegrundede hindringer og give incitamenter til at 
bygningsejere skaber mulighed for VE-egetforbrug, også for lejere. (VE-direktiv 
art.21.6). Rammen kan i detaljer gennemføres med en bekendtgørelse. 
suppleret med ændringer af andre love samt med bevilliger 

• VE-fælleskabers ret til at producere, forbruge, dele, lagre, sælge og købe VE 
(VE-direktiv art. 22.2.). 

• Der skal indføres en befordrende ramme for at fremme og facilitere VE-
fællesskaber (VE-direktiv art. 22.4). Rammen kan i detaljer gennemføres med en 
bekendtgørelse. suppleret med ændringer af andre love samt med bevillinger. 
 

Det fremgår at VE-direktivet at. 22.3 at Danmark skal vurdere barrierer og potentialer 
for VE fællesskaber. En sådan vurdering er ikke med i lovforslaget, ligesom der ikke er 
henvisninger til den. En sådan vurdering er vigtig for fastsættelse af regler for VE-
fællesskaber og bør derfor gennemføres snarest og indgå i arbejdet med loven og 
beskrives i bemærkningerne til loven. 
 
Endelig mener vi at det er forkert at konfliktløsning efter elmarkedsdirektivet art. 17.1 
kun gennemføres ved mulighed for at anlægge sag ved domstolene. Det vil svække 
mindre aktørers, som aktive kunders og borgerenergifællesskabers, muligheder for at 
få ret i tilfælde af uenigheder med større aktører. Konfliktløsning bør derfor også 
omfatte at uenigheder kan bringes for Energiklagenævnet.  
 
Uddybning af forslag og yderligere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye 
Olesen. 


