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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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Specialkonsulent 
KL’s Center for Klima og Erhverv
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