NOTAT

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

KL's høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om
elforsyning (journalnummer 2019-90526)

Dato: 21. august 2020

KL sender hermed sine bemærkninger til ændring af elforsyningsloven på
baggrund af implementeringen af det reviderede elmarkedsdirektiv.

E-mail: MCL@kl.dk
Direkte: 3370 3846

KL har ikke haft mulighed for at behandle sagen politisk inden afgivelsen af
høringssvaret. KL tager derfor forbehold herfor og forbeholder os retten til at
komme med yderligere bemærkninger.
Generelle bemærkninger
KL ser generelt positivt på flere af ændringerne i elforsyningsloven. I
forbindelse med den forventede øgede elektrificering af energiforbruget i
samfundet, er det vigtigt med flere værktøjer, der fremmer den grønne
omstilling, så som netudviklingsplaner samt bedre mulighed for at lave
energifællesskaber.
Det er vigtigt, at kommunerne tænkes ind i flere af de foreslåede ændringer,
der foretages i elforsyningsloven, så som energifællesskaber og
netudviklingsplaner, da kommunerne i høj grad er med til at fremme den
grønne energiomstilling i Danmark og opnåelse af målet for CO2-reduktion
på energiområdet.
Borgerenergifællesskaber
Det er generelt vigtigt for at KL at opretholde forsyningssikkerhed, samt sikre
at der ikke sker prisdiskrimination af forbrugere, som er en del af det
kollektive distributionsnet.
KL er positiv over for forslaget om, at medlemmer af eller partshavere i
borgerenergifællesskaber undtages fra leveringspligten, når der er tale om
elprodukter, der indeholder elektricitet produceret i et
borgerenergifællesskab, samt leveringen af elproduktet til medlemmer af
eller partshavere i borgerenergifællesskabet.
KL er enig i, at det vil udgøre en barriere, hvis et borgerenergifællesskab
med en begrænset produktion af elektricitet, igennem en tilknyttet
elhandelsvirksomhed, ikke kunne undtages fra leveringspligten og skulle
forpligtes til at afsætte sin produktion af el uden for fællesskabets grænser til
enhver husholdningsforbruger i et netområde. Husholdninger, som er
medlemmerne af borgerenergifællesskabet, har investeret i et
produktionsanlæg, og en sådan investering udgør en økonomisk binding for
borgerenergifællesskabet, som modsvares af den fordel, som produktion og
forbrug af elektricitet inden for borgerenergifællesskabets grænser udgør.
Flere kommuner er lokalt med til at understøtte dannelsen af de lokale
energifællesskaber. Kommunerne er facilitatorer, sparringspartnere og
partnere i borgerenergifællesskaber mv. Dannelse af et
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borgerenergifællesskab kræver både kendskab til og indsigt i love på både
plan-, bygge-, el- og varmeforsyningsområdet mv. En kompetence,
kommunerne besidder, og derfor bør kommunernes rolle som deltagere i,
facilitatorer for eller partnere i borgerenergifælleskaber klart fremgå af
lovforslaget.

Dato: 21. august 2020

KL er enig med ministeriet i, at der bør sikres en fleksibel ramme for
regulering af undtagelsespligten, og at leveringspligten gradvist kan
nuanceres i takt med udviklingen og i forbindelse med at fremme den øgede
grønne elektrificering, samtidig med at det høje niveau for
forbrugerbeskyttelse skal bevares.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Definition af Borgerenergifællesskaber
Der bør være en formel definition af borgerenergifællesskaber i
elforsyningsloven på linje med definitionen i elmarkedsdirektivet.
I Elmarkedsdirektivet er borgerenergifællesskabet defineret som en retlig
enhed (en selvstændig juridisk person bestående af en gruppe slutkunder
eller aktive kunder med flere forskellige ejerforhold), der er baseret på frivillig
og åben deltagelse og reelt kontrolleres af medlemmer eller partshavere, der
er fysiske personer, lokale myndigheder, herunder kommuner, eller små
virksomheder, hvis primære formål er at give sine medlemmer eller
partshavere eller de lokalområder, hvor det drives, miljømæssige,
økonomiske eller sociale fællesskabsfordele frem for at give økonomisk
gevinst, og som kan beskæftige sig med produktion, herunder baseret på
vedvarende energikilder, distribution, levering, forbrug, aggregering,
energilagring, energieffektivitetsydelser eller ydelser til opladning af
elektriske køretøjer eller yde andre energiydelser til sine medlemmer eller
partshavere.
Den nuværende definition for lokalitet af VE-egenforbrugere udgør
også en barriere for udbygningen af lokale vedvarende energianlæg.
Definitionen af ”aktive kunder” bør følge reglerne i det nye VE-direktiv, hvor
det bl.a. fremgår, at VE-egenforbrugere, som befinder sig i samme bygning,
herunder boligejendomme, har ret til i fællesskab at deltage.
Sikring af adgang til net, målere og data i realtid og høj opløsning
KL er af den opfattelse, at det bør fremgå af elforsyningsloven, at
at både aktive kunder og borgerenergifællesskaber har adgang til elnet,
målerpunkter og forbrugsdata.
Borgerenergifællesskaber og aktive kunder har behov for at definere et
virtuelt net, baseret på eksisterende målerpunkter, så forbrugsdata i realtid
kan bruges til beregninger og styring af det samlede forbrug.
Boligforeninger, som vil opsætte solcelleanlæg og bruge strømmen i de
enkelte lejligheder kan i dag være nødsaget til at nedtage alle elmålere,
og derefter opsætte egne nye, identiske målere. En lovsikret ret til
leje/leasing af net-virksomhedens målere vil fjerne denne væsentlige
forhindring, samt undgå et unødvendigt ressourcespild. Det vil samtidig
sikre borgernes ret til fleksibelt at kunne træde ind eller ud af et
energifælleskab, jf. Elmarkedsdirektivet.
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Netudviklingsplaner
Netudviklingsplanerne bør affattes i samarbejde med kommunerne.
Det fremgår af elmarkedsdirektivet, at netudviklingsplanerne skal støtte
integrationen af anlæg, der bruger vedvarende energikilder, fremme
udviklingen af energilageranlæg og elektrificering af transportsektoren samt
forsyne systembrugerne med tilstrækkelige oplysninger om de planlagte
udvidelser eller opgraderinger af nettet.
Kommunerne er som planlægningsmyndighed, og ansvarlig for
udarbejdelsen af bl.a. klimaplaner samt strategiske energi- og varmeplaner
en vigtig lokal aktør.
For at kunne sikre forsyningen, skabe optimale vilkår for VE og konvertering
af gasforsynede boligområder til fjernvarme eller varmepumper, planlægge
opsættelsen af ladestandere mv., har kommunerne bl.a. brug for indsigt i elnettets beskaffenhed og korrekt data.
Netselskaberne og kommunerne bør samarbejde om netudviklingsplanerne
og vil på den måde komplementere hinandens arbejde. Endvidere vil det
lette arbejdet med at vurdere, hvor der er brug for netforstærkninger eller
fleksibilitetsforanstaltninger i forbindelse med etablering af
borgerenergifællesskaber.
Med venlig hilsen
Maja Clemmensen
Specialkonsulent
KL’s kontor for Teknik og Miljø
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