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Journalnummer 2022-796 
TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar på høring af udkast til be-
kendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 
 

Energistyrelsen har med høringsbrev dateret 30. september 2022 fremsendt bl.a. 

udkast til bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder i høring og 

anmodet om at modtage høringssvar senest fredag den 4. november 2022. 

 

Bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder berører vigtige ar-

bejdsområder for TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder, som bl.a. inve-

sterer i solceller til eget forbrug og installerer solceller for kunder. Vi indgår derfor 

gerne i det fortsatte samarbejde på området. 

 

Udkastet til bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, herefter 

kaldet ”udkastet”, giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærk-

ninger.” 

 

Indledningsvis bemærker TEKNIQ Arbejdsgiverne, at investeringer i mere grøn 

energi er vigtige for at fremme den grønne omstilling. Derfor skal rammevilkårene 

for virksomheder og forbrugere på området bedst muligt understøtte konkret 

handling. Imidlertid er reglerne uhyre komplekse, og både private og offentlige 

virksomheder såvel som forbrugere oplever, at rammevilkårene er uklare. Det er 

medvirkende til at forhale investeringer i fx solceller og andre former for lokal 

energiproduktion. Desværre hjælper udkastet ikke til at nedbringe det problem, 

og TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler, at Energistyrelsen arbejder for at forenkle 

reglerne, så de bliver enklere og lettere at forstå. 

 

Med udkastet får netselskaberne mulighed for at få dækket deres administrative 

omkostninger i forbindelse med etablering af direkte linjer. Netselskaberne er en 

vigtig samarbejdspartner, når der skal etableres fx solcelleanlæg, hvor også di-

rekte linjer kan spille en vigtig rolle. Men der opleves store forskelle på de forskel-

lige netselskabernes prioritering af området. Derfor bør hjemlen følges op af krav 

om, at omkostninger og sagsbehandlingstider hos de enkelte netselskaber 

Energistyrelsen  
 
Sendt pr. mail til Energistyrelsens hovedpostkasse 
ens@ens.dk med kopi til brt@ens.dk 
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benchmarkes mod hinanden, og at udgifterne fastlægges ud fra denne benchmar-

king, ligesom der indføres loft over sagsbehandlingstiden hos netselskaberne. 

 

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

ringssvar.  

  

  

Med venlig hilsen   

  

Simon O. Rasmussen   

Underdirektør 

 


