
 
2 

 

Paul Bergsøes Vej 6 
2600 Glostrup 
 
Billedskærervej 17 
5230 Odense M 
 
Telefon 4343 6000 
tekniq@tekniq.dk 
www.tekniq.dk 
 
 
4. november 2022 
 
Side 1/2 
 

TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.100 virksomheder inden for el, vvs og metal  

med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr. 
med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Journalnummer 2022-796 
TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar på bekendtgørelse om interne 
elektricitetsforbindelser 
  
Energistyrelsen har med høringsbrev dateret 30. september 2022 fremsendt bl.a. 
udkast til bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser i høring og anmodet 
om at modtage høringssvar senest fredag den 4. november 2022.  
  
TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder omfatter bl.a. virksomheder, der 
investerer i fx solceller til eget forbrug eller installerer forskellige former for pro-
duktions-, styrings- og lagringssystemer for kunder. Bekendtgørelsen om interne 
elektricitetsforbindelser berører derfor vigtige arbejdsområder for vores medlem-
mer, og vi indgår gerne i det fortsatte samarbejde på området.  
  
Udkastet til bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser, herefter kaldet 
”udkastet”, giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærkninger. 
 

Generelle bemærkninger 
TEKNIQ Arbejdsgiverne mener, at der bør lægges vægt på at få implementeret el-
markedsdirektivets (Direktiv 2019/944 af 5. juni 2019 om fælles regler for det in-
dre marked for elektricitet) bestemmelser om energifællesskaber korrekt. 
 
Af elmarkedsdirektivets præambel punkt 43 fremgår: 
…. ”decentral energiproduktion og forbrugerindflydelse er i energifællesskaber ble-
vet et virkningsfuldt og omkostningseffektivt middel til at opfylde borgernes behov 
og forventninger vedrørende energikilder, tjenesteydelser og lokal deltagelse. 
Energifællesskaber giver alle forbrugere mulighed for at have en direkte interesse i 
produktion, forbrug eller deling af energi.” 
… 
”Energifællesskabsinitiativer lægger navnlig vægt på at levere billig energi af en 
bestemt slags, f.eks. vedvarende energi, til deres medlemmer eller partshavere, 
snarere end på at give overskud, sådan som det er tilfældet for en traditionel elek-
tricitetsvirksomhed.” 
 
Udkastet bærer præg af elselskabernes organisering, hvor elkunderne er et afta-
genummer, defineret ved et målepunkt, og hvor de enkelte elkunder kun gives 
meget få rettigheder og ikke understøttes i deltagelsen i energifællesskaber end-
sige udviklingen af nye måder at forbruge og producere energi på. 
 

Energistyrelsen  

 

Sendt pr. mail til Energistyrelsens hovedpostkasse 

ens@ens.dk med kopi til swpo@ens og chfe@ens.dk 
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TEKNIQ Arbejdsgiverne mener, at det er vigtigt at sikre, at forskellige former for 
energifællesskaber får en let og entydig vej til at etablere fælles energianlæg med 
flere forbrugere og producenter fordelt over flere forbrugssteder, produktionsste-
der og matrikler, som leverer el bag om måleren.  
 
Af udkastet fremgår, at en intern elektricitetsforbindelse er en forbindelse, der 
hverken er betalt eller ejet af et netselskab. Forbindelsen er derfor ikke en økono-
misk aktivitet, der vedrører netselskaberne og dets kunder. TEKNIQ Arbejdsgi-
verne undrer sig derfor over, at interne elektricitetsforbindelser alligevel reguleres 
som var de en netaktivitet, som defineret i elforsyningsloven. Det kommer bl.a. til 
udtryk i de begrænsninger, som der er givet forslag til i udkastet til bekendtgørel-
sen, hvor det bl.a. er en forudsætning, at der er tæt sammenfald mellem produkti-
onssted og forbrugssted.  
 
Fælles energifællesskaber og borgerenergifællesskaber kan sammen medvirke til 
at aflaste nettet, derfor er der også udviklet tarifmodel 3.0, som har til formål at 
aflaste elnettet. TEKNIQ Arbejdsgiverne mener derfor ikke at man skal opstille 
barrierer som afskærer forbrugere fra at etablere fælles energianlæg, fordelt på 
flere produktionssteder og forbrugssteder.  
 

Specifikke bemærkninger 

 
§ 3 
TEKNIQ Arbejdsgiverne stiller sig undrende over for, at der med udkastet stilles 
krav om, at elkundens produktionsanlæg skal placeres i tæt tilknytning til for-
brugsstedet. Dette er fx ikke et krav i udkast til bekendtgørelse om ansøgnings-
proces og tilladelseskriterier for etablering ad direkte linjer på hav og land. TEK-
NIQ Arbejdsgiverne mener, at det formulerede afstandskrav kan begrænse fx lidt 
større industrivirksomheder, der råder over et større areal, fra at investere i VE-
produktion på en del af sit areal. Derfor bør kravet ophæves. 
 
§ 5  
TEKNIQ Arbejdsgiverne mener, at beboere i ejerlejligheder ikke skal stilles ringere 
end beboere i boliger med andre ejerformer, fx andelslejligheder. Derfor bør ejer-
lejligheder og andre boligformer ligestilles så ejerlejligheder ikke afskæres fra mu-
ligheden for at etablere fælles egenproduktion på bygningen eller i nærhed af en 
bygning. Derfor mener vi, at ejerlejligheder skal skrives ind i stk. 3 og at stk. 4 skal 
udgå.   
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-
ringssvar.  

  

 Med venlig hilsen 

 

Simon O. Rasmussen   

Underdirektør 


