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Journalnummer 2022-796 
 
TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar på høring over bekendtgørelse 
om VE-egenforbrugere 
 
Energistyrelsen har med høringsbrev dateret 30. september 2022 fremsendt ud-

kast til ændring af bekendtgørelse om VE-egenforbrugere i høring og anmodet om 

svar 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. Bekendtgørelse om VE-egen-

forbrugere berører derfor vigtige arbejdsområder for TEKNIQ Arbejdsgivernes 

medlemsvirksomheder, og vi indgår gerne i det fortsatte samarbejde på området. 

 

Bekendtgørelsen om VE-egenforbrugere, 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, hvilket 

vi ikke mener er tilfældet i dag. Udkastet sigter mod en snæver definition af VE-

egenforbrugere, som hensigtsmæssigt kan udvides til også at omfatte aktører i 

VE-fællesskaber og derved bidrage til en korrekt dansk implementering af elmar-

kedsdirektivet  

 

Specifikke bemærkninger 

 

§ 3 

I bestemmelsen defineres VE-egenforbrugere meget snævert. TEKNIQ Arbejdsgi-

verne mener, at § 3 bør omformuleres, så den også omfatter aktører i energifæl-

lesskaber baseret på vedvarende energi. Dermed vil bekendtgørelsen kunne an-

vendes til at give deltagerne i energifællesskaber de rettigheder, som elmarkeds-

direktivet beskriver. 

 
  

Energistyrelsen  

 

Sendt pr. mail til Energistyrelsens hovedpostkasse 

ens@ens.dk med kopi til lsfl@ens.dk 
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§ 5 

Med bestemmelsen skabes der usikkerhed omkring de fremtidige rammevilkår for 

aktører på området. Det er uklart, hvordan den enkelte VE-anlægsejer skal finde 

information om hvilke regulatoriske og økonomiske konsekvenser en overskri-

delse af de 8 % vil afføde for de enkelte VE-egenforbruger. Dette er uhensigts-

mæssigt, og derfor mener TEKNIQ Arbejdsgiverne, at det forlods bør beskrives, 

hvilke konsekvenser en overskridelse af de 8 % får for eksisterende og nye VE-

egenforbrugerne, når/hvis dette sker. 

 

§ 6  

I forlængelse af vores bemærkning til § 3 mener TEKNIQ Arbejdsgiverne, at ener-

gifællesskaber og borgerenergifællesskaber bør indarbejdes i bestemmelsen og 

sidestilles med VE-egenforbrugere i samme bygning. 

 

§ 7 

Som det fremgår af § 2, er en VE-egenforbruger defineret som en elkunde, der 

kan producere vedvarende elektricitet til eget forbrug eller lagring via en intern 

elektricitetsforbindelse. Dette involverer ikke nødvendigvis det kollektive elnet. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne mener derfor, at det er uforståeligt, at der med bestem-

melsen lægges op til at deling af elektricitet i et fællesskab af VE-egenforbrugere 

nødvendigvis skal foranstaltes gennem en aftale mellem de individuelle VE-egen-

forbrugere og det relevante netselskab. Dette vil kun være relevant i det omfang 

der eksporteres el til det kollektive elnet, og vil i øvrige situationer kun være et 

fordyrende mellemled. Derfor mener TEKNIQ Arbejdsgiverne, at § 7 bør udgå. 

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-

ringssvar.  

  

 

Med venlig hilsen   

  

Simon O. Rasmussen   

Underdirektør 

 


