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NOTAT

KL's høringssvar vedr. høring af bekendtgørelse om 
VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber

KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til 
bekendtgørelse om VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber. 

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 bemærkninger 
EU kommissionens tanke med VE-fællesskaber og 
borgerenergifællesskaber i VE-direktivet og Elmarkedsdirektivet er, at de 
skal være med til at aflaste elnettet under spidsbelastningsperioder, så 
behovet for at udbygge elnettet mindske. Samtidig minimeres 
omkostningerne til arealanvendelse og lange transportveje af strøm, da de 
udnytter pladsen på byens tage og eksisterende miljø. VE-fællesskaber og 
borgerenergifællesskaber kan være med til at understøtte en forbrugerdrevet 
grøn omstilling. 

Dette kan dog kun ske, hvis medlemsstaterne opstiller et gunstigt regelsæt 
for VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og sørger for at de ikke er  
underlagt urimelige eller diskriminerende betingelser eller procedurer. 

KL mener dog ikke, at Energistyrelsen har opnået dette formål med denne 
bekendtgørelse. Bekendtgørelsen opstiller flere barrierer for driften af VE-
fællesskaber og borgerenergifællesskaber, hvilket ikke var formålet med 
hverken art. 22 i VE II-direktivet eller art.16 i elmarkedsdirektivet.

Definition af VE-fællesskaber og Borgerenergifællesskaber
KL er positive over at definition af borgerenergifællesskaber er rettet til, så 
den ligner definitionen i elmarkedsdirektivet. Det sammen gælder 
definitionen af VE-fællesskaber 

Distributionsnet §7 og §12 stk.3
KL kan konstatere, at Energistyrelsen ikke har valgt at ændre VE-
fællesskaber og borgerenergifællesskaber ret til at forvalte distributionsnet i 
deres driftsområde, hverken ret til at eje, etablere, købe eller leje 
distributionsnet.

Dette er beklageligt, da det udgør en meget stor barriere for borgerenergi-
fællesskaberne. Adgang til netkapacitet er afgørende for interne 
fordelingsregnskaber, styring af fleksibilitetsydelser og drift af tekniske 
systemer i borgerenergifællesskabet.

Det betyder ligeledes, at elektricitet, der deles mellem medlemmerne af et 
energifællesskab, pålægges de gældende nettariffer og afgifter. Det betyder, 
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at det aldrig vil blive rentabelt at indgå i et energifællesskab mellem 
forskellige huse eller mellem boligblokke både inden for eller uden for 
samme matrikel.

Bekendtgørelsen står altså i vejen for, at borgere gennem borgerenergifæl-
lesskaber kan tage aktivt del i skabelsen af klimavenlige og energifleksible 
boliger og byer. Der skal foretages en milliardinvestering i distributionsnet 
fremadrettet, og der er ikke el nok til den fremtidige forsyning. Derfor bør 
ministeriet åbne op for muligheden for at leje kapacitet på de kollektive net til 
deling af egenproduceret el.

Netvirksomheders samarbejde §15 og § 16
Det er positivt, at Netvirksomheder skal samarbejde med VE-fællesskaber 
og borgerenergifællesskaber om at lette deling af elektricitet
inden for VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber.

Det anses dog for en ny administrativ og økonomisk hindring, at net-
selskaberne ud fra egne økonomiske overvejelser, skal sætte vilkåret for et 
VE-fælles-skabs brug af det kollektive net inden for deres lokale område. 
Dette er i modstrid med kravet til medlemsstaterne i VE-direktivet om netop 
at fjerne sådanne hindringer (VEII-direktivet artikel 22 stk. 4a).

Uklarhed om nærhedsprincip i lovgivningen
Det fremgår ikke tydeligt hvad forskellen og fordelene er mellem et 
borgerenergifællesskaber, som kan være landsdækkende, og så VE-
fællesskaber, der er knyttet til et lokalt område gennem kravet om nærhed. 

Forventning til den nye lovgivning var, at den ville bidrage til at gøre det 
nemmere og mere rentabelt at dele egenproduceret solstrøm. Dette særligt 
internt i boligforeninger på tværs af egne bygninger på flere samhørende 
matrikler ved at differentiere lokale VE-fællesskaber fra distribuerede 
borgerenergifællesskaber.

Det bør derfor defineres klart i regler, hvor geografisk nært beliggende et 
VE-produktionsanlæg skal ligge på kapitalejer eller deltagerne i et VE-
fællesskab, samt hvornår en sammenslutning af husholdninger i f.eks. 
samme boligforening eller etageejendom kan afregnes som en samlet aktiv 
kunde, og hvornår disse skal danne et VE-fællesskab

Med venlig hilsen

Maja Clemmensen
Specialkonsulent 
KL’s Center for Klima og Erhverv
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