
 

  
 

 
 
Energistyrelsen 
chfe@ens.dk og swpo@ens.dk  
 
 

København, den 11. oktober 2022 

Høringssvar vedr.: Høring over forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 

Som reglerne er i dag, må private solcelleanlæg kun forsyne andre med elektricitet, hvis transport og di-
stribution af elektricitet sker via det kollektive elforsyningsnet. Argumentet herfor er, at elforsyningsvirk-
somhederne har eneret til at drive og eje den fysiske infrastruktur, og at dette skal sikre en stærk elforsy-
ningssikkerhed og forbrugerbeskyttelse. 
 
ABF er enig i, at der skal værnes om ”det kollektive net”, men private anlæg bør være et muligt supple-
ment til elforsyningsvirksomhederne. Det er et fremskridt, at interne elektricitetsforbindelser (den nye 
betegnelse for interne net) nu omfatter både deling af egenproduceret el og deling af fælles indkøbt el. 
Men ABF mener, at den foreslåede lovgivning også indeholder hindringer for, at andelsboligforeninger kan 
opstille lokale solcelleanlæg og dele energi, hvilket ellers kunne øge produktionen af dansk solcelleenergi. 
Det mest centrale og problematiske her er, at der i lovteksten er indført begrænsningen til ”én bygning”.  
 
Dette er særligt uhensigtsmæssigt, da en andelsboligforening ofte udgøres af flere bygninger som ejes af 
foreningen. Ved at skabe mulighed for at forbinde og kollektivt aftage lokalt produceret vedvarende 
energi, og med en mulighed for lokalt at kunne distribuere el til naboerne indenfor en andelsboligforening 
med flere bygninger, vil man reducere behovet for at sende strøm tilbage i nettet og belaste dette pga. 
solcelleanlæg – heller ikke på tidspunkter, med lavt forbrug og høj produktion. I en fremtid med omlæg-
ning til mere elforbrug, med eksempelvis ladestandere og varmepumper i foreningerne, vil det tværtimod 
aflaste elnettet. 
 
Konsekvensen af lovgivningen, som den er udformet i dag, er, at man ikke kan udnytte den egenproduce-
rede strøm på tværs af bygningsmassen inden for en enkelt andelsboligforening, idet passage af en hoved-
måler medfører pålæg af tariffer og afgifter. ABF foreslår begrebet ”bygning” erstattet med ”ejendom”, 
da det ikke bør have betydning for muligheden for at dele selvproduceret strøm, om ejendommen i en an-
delsboligforening er fordelt på en eller flere bygninger, så længe ejeren af ejendommen er den samme, i 
dette tilfælde andelsboligforeningen.  
 
Vi ser dog også gerne, at mulighederne udvides endnu mere, så man også kan dele el mellem to nabofor-
eninger eller naboejendomme, for bedst muligt at kunne udnytte selvproduceret vedvarende energi. 
 
 
På vegne af ABF og med venlig hilsen 

Isaac Abella Appelquist 
Udviklings- og kommunikationschef 
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